
CAMPANHA:

A ação “AREZZO PARA VOCÊ” (“Ação Promocional”) é realizada no Brasil pela 
marca AREZZO, promotora da ação promocional, em que o Consumidor que 
realizar a compra de produtos, em oportunidade única, no valor igual ou acima 
de R$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), ganhará 
um brinde da AREZZO.

DATAS:

A promoção será realizada através das Lojas Físicas e E-commerce da AREZZO, 
com início no dia 07/12/2018 até 25/12/2018, ou enquanto durarem os estoques 
de prêmios nas lojas participantes.  

BRINDE:

Todos os Consumidores que realizarem a compra de produtos, em oportunidade 
única, no valor igual ou acima de R$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais 
e noventa centavos), nas lojas da marca AREZZO, terão o direito de ganhar um 
brinde da marca.

O brinde corresponde à uma bolsa AREZZO, podendo variar entre 02 (duas) cores, 
caramelo e preto.

As bolsas disponibilizadas nas lojas correspondem às referências 
A5710020530001 e A5710020530002.

Haverá diferenciação, somente nas cores das bolsas, mas não quanto aos 
modelos entregues aos Consumidores que preencherem os requisitos da 
promoção. 

Os brindes serão fornecidos ou retirados uma única vez por CPF, não sendo 
cumulativo em mais de uma compra realizada no período da promoção ou com 
outras promoções.

Caso o pagamento não seja finalizado com sucesso, o brinde não será concedido.

LOCAL DE ENTREGA DO BRINDE:

O brinde será entregue diretamente na loja em que o Consumidor realizou a 
compra, no próprio ato da compra, desde que estejam preenchidos os requisitos 
da presente Campanha.

Na compra realizada pelo e-commerce, o brinde será entregue juntamente com a 
compra realizada pelo Consumidor. 

O endereço de entrega do brinde será o mesmo que consta no cadastro do 
Consumidor.

A entrega seguirá os trâmites e prazos internos dos Correios.

TROCA DO BRINDE:

O brinde não poderá ser substituído por outro produto da marca AREZZO.

O Consumidor contemplado deverá verificar a integridade do brinde no momento 
do recebimento, não sendo admitidas reclamações ou trocas posteriores, salvo 
se tratando de defeito ou vício.

Nos casos de defeito ou vício o Consumidor deverá 
contatar diretamente a loja que concedeu 
o brinde. 

Nos casos de defeito ou vício no brinde concedido pelo E-commerce da AREZZO, 
o Consumidor deverá contatar a Central de Atendimento, através do seguinte 
link: https://www.arezzo.com.br/atendimento.

Não será permitida a comercialização do produto, tampouco sua conversão em 
dinheiro ou transferência para terceiros. 

A troca ocorrerá pelo mesmo produto que foi concedido na promoção. 

Na eventual indisponibilidade do produto (Bolsa AREZZO), será concedido ao 
Consumidor um desconto de 25% na próxima compra. 

O desconto concedido não poderá ser cumulado com outras promoções.

O desconto será válido por 30 (trinta) dias, contados da constatação do defeito/
vício. 

DIVULGAÇÃO DA AÇÃO:

Esta Ação Promocional e seu Regulamento estarão disponíveis no site da 
AREZZO (www.arezzo.com.br), bem como em cópia física disponível nas lojas 
participantes da promoção ou em outros meios de veiculação, a critério exclusivo 
da Promotora.

Toda e qualquer dúvida sobre esta Ação Promocional poderá ser encaminhada 
para marketing@arezzo.com.br.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A participação nesta Campanha implica no conhecimento e aceitação total e 
irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento, cujo inteiro teor 
será disponibilizado aos Participantes.

Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais 
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Promotora da Ação 
Promocional.

O presente Regulamento poderá ser suspenso ou cancelado, a qualquer tempo e 
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo 
imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que comprometa a ação de 
forma a impedir ou modificar substancialmente a condução como originalmente 
planejado.

Ao aderir à Ação Promocional, os Participantes declaram que estão de acordo 
com os termos deste Regulamento e ainda: autorizam, reconhecem e aceitam que 
os dados pessoais e demais informações que porventura lhe sejam solicitados 
poderão ser utilizados pela Promotora para os fins necessários à adequada 
realização e conclusão da Ação Promocional, bem como para futuros contatos.

Reconhecem e aceitam expressamente que a Promotora não é responsável, 
nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da 
participação nesta ação.

A Promotora se reserva o direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo 
critério, alterar os termos deste Regulamento, assim como o prêmio oferecido, 
podendo informar previamente aos Participantes da Ação Promocional, sempre 
que possível, buscando assegurar a legalidade desta sem ocasionar prejuízo aos 
Participantes.

Esta ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-Brinde, concurso 
ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 
estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71.
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