
REGULAMENTO AÇÃO VOCÊ AINDA MAIS INCRÍVEL

A AÇÃO VOCÊ AINDA MAIS INCRÍVEL será promovida nos seguintes termos:

1. PROMOTORA:

CAFFEINE ARMY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., situada na Rua
Madalena Dileo, 79, sala 29, Chácaras São Luis, Santana de Parnaíba/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.403.527/0002-02.

2. AÇÃO PROMOCIONAL – CARACTERÍSTICAS GERAIS:

2.1 Modalidade: a AÇÃO VOCÊ AINDA MAIS INCRÍVEL é ação promocional
na modalidade SORTEIO.

2.2 Área de Execução: todo o território nacional, limitada às localidades onde
houver estabelecimento da Promotora, posto de troca ou representante
comercial.

2.3 Período de cadastro: O período de cadastro para concorrer ao sorteio é de
00:00 hora de 01/10/2021 até 18 horas (horário de Brasília) do dia 31/10/2021.

2.4 Período de compras válidas: são válidas para cadastro apenas as notas
fiscais relativas às compras feitas entre os dias 01/10/2021 e 31/10/2020.

2.5 Objetos da promoção: são válidas para cadastro apenas as notas fiscais
relativas às compras dos produtos SuperCoffee 2.0 Tradicional (Lata 220g),
SuperCoffee 2.0 Tradicional Economic Size (Lata 380g), SuperCoffee To Go
Tradicional (Sachê 10g), SuperCoffee Pocket Tradicional (40g), SuperCoffee
Chocolate (Lata 220g), SuperCoffee Chocolate Economic Size (Lata 380g),
SuperCoffee To Go Chocolate (Sachê 10g), SuperCoffee Pocket Chocolate
(40g), SuperCoffee Vanilla Latte (Lata 220g), SuperCoffee Vanilla Latte
Economic Size (Lata 380g), SuperCoffee To Go Vanilla Latte (Sachê 10g)

2.6 Prêmios:

● Quantidade: 03 prêmios principais e 30 prêmios diários
● Descrição detalhadas:

o Prêmio principal 01: iPad Pro Apple (cor a definir), Tela Liquid
Retina 11, 128 GB e 12 latas de SuperCoffee Vanilla Latte 220 g

o Prêmio principal 02: Apple Watch Series 5 (cor a definir) e 12
latas de SuperCoffee Vanilla Latte 220 g



o Prêmio principal 03: Tênis Nike Air Zoom Alphafly Next% (cor e
tamanho a definir) e 12 latas de SuperCoffee Vanilla Latte 220 g

o 30 prêmios diários compostos por: 01 lata de SuperCoffee Vanilla
Latte Economic Size (380g), 01 lata de SuperCoffee Impossible
Chocolate 220 g, 01 caneca de vidro Caffeine Army

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 A Ação é válida apenas para consumidores domésticos (pessoas físicas),
maiores de 18 (dezoito) anos, portadores de CPF, residentes e domiciliados na
área de execução especificada no item 2.2, que preencherem os requisitos
descritos no presente Regulamento.

3.2 Pode participar o consumidor que, durante o período de compras válidas
mencionado no item 2.4 retro, comprar 01 (um) ou mais produtos objeto da
Ação, especificados no item 2.5 retro, mediante emissão de comprovante fiscal
eletrônico, desde que a soma dos produtos seja igual ou superior ao valor de
R$ 100,00 a ser anexado no momento do cadastro.

3.3 A presente Ação apenas compreende as compras realizadas em loja física,
não abarcando aquelas realizadas por via online.

4. CADASTRO - PASSO A PASSO:

4.1 Para concorrer ao sorteio, o consumidor deve, durante o período de
cadastro, mencionado no item 2.3 retro, acessar o seguinte endereço
eletrônico:
https://lancamento.caffeinearmy.com.br/voce-ainda-mais-incrivel/

4.2 No site acima identificado estão disponíveis as instruções de cadastro,
incluindo este Regulamento, e os campos a serem preenchidos com os dados
pessoais obrigatórios, quais sejam:

● Nome completo (nome e sobrenome);
● Endereço completo de residência, incluindo o CEP;
● CPF;
● Data de nascimento;
● Sexo;
● Telefone celular com código de área; e
● Endereço de e-mail.



4.3 O consumidor deve, obrigatoriamente, responder questionário de pesquisa
composto por 06 (seis) perguntas sobre os produtos objeto da Ação. As
perguntas serão utilizadas apenas a título de pesquisa interna, não possuindo
respostas erradas ou corretas.

4.4 O consumidor pode, opcionalmente, por meio do campo “Aceito”, concordar
em receber contato da Promotora via WhatsApp (+55 11 91106-4910) e/ou via
e-mail (contato@caffeinearmy.com.br).

4.5 O consumidor deve concordar expressamente com o presente
Regulamento, através do campo “Li e concordo com os termos do
Regulamento”.

4.6 Após o preenchimento do cadastro pessoal, não é possível alterar as
seguintes informações no site da Ação: nome e sobrenome, número do
CPF/MF e data de nascimento.

4.7 Findo o cadastro pessoal, o consumidor deve fazer o upload do(s)
comprovante(s) fiscal(is) contendo o(s) produto(s) participante(s) da promoção
e, em seguida, receberá, automaticamente, uma mensagem de confirmação de
envio do seu cadastro por meio de e-mail. A validação do comprovante fiscal
apenas será realizada na etapa do sorteio.

4.8 A Promotora não é responsável por dados incorretos, incompletos,
desatualizados, ou que, por qualquer motivo, impossibilitem a aceitação da
ficha de cadastro, a identificação do consumidor, ou ainda, o recebimento do
prêmio.

4.9 Cada comprovante fiscal cadastrado garante o direito a uma participação
no sorteio. O consumidor poderá cadastrar quantos comprovantes desejar, no
mesmo cadastro pessoal, porém o mesmo comprovante não pode ser
cadastrado mais de uma vez. O comprovante fiscal não precisa constar o CPF
do consumidor.

5. DESCLASSIFICAÇÃO:

5.1 Em casos de fundada suspeita de fraude e/ou prática de ato de má-fé, o
consumidor será automaticamente desclassificado, a qualquer tempo,
respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados.



5.2 Não serão aceitos comprovantes fiscais rasurados, rasgados, adulterados
ou que impossibilitem a verificação de sua autenticidade.

5.3 Na hipótese de cadastro do mesmo comprovante fiscal por consumidores
diferentes, todos serão desclassificados.

5.4 Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e
condições previstos neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando à
hipótese de prestação de informações inverídicas, incorretas, incompletas ou
equivocadas, o consumidor será automaticamente desclassificado.

6. PREMIAÇÃO:

6.1 Após o sorteio, a Promotora fará até 02 (duas) tentativas de contato, com o
consumidor, por meio de WhatsApp ou telefone ou e-mail cadastrados na Ação,
dentro de um período de 10 (dez) dias, contados da data da aprovação do
comprovante fiscal cadastrado, para solicitar, exclusivamente, os dados do
endereço para o qual a premiação deve ser enviada. Decorrido o período e as
tentativas de comunicação mencionadas acima, sem que o consumidor atenda
nenhuma delas, sua participação será automaticamente invalidada e o
consumidor perderá o direito ao recebimento do prêmio.

6.2 As premiações são pessoais, intransferíveis e serão enviadas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento dos dados de
entrega solicitados e atendidos todos os requisitos apresentados neste
Regulamento, desde que atendidos todos os requisitos apresentados neste
Regulamento.

6.3 Cada participante poderá receber apenas um (01) prêmio, dentre os
listados no item 2.6 retro, independentemente do número de notas fiscais
cadastradas.

6.4 Não será permitida a conversão do prêmio em dinheiro ou, ainda, a sua
substituição por outro, mesmo que similar, tampouco a transferência do prêmio
à terceiro, que não o contemplado.

7. DIVULGAÇÃO

7.1 A Ação será divulgada por meio de materiais disponíveis nos pontos de
vendas, mídias sociais e no site da Ação no endereço eletrônico



https://lancamento.caffeinearmy.com.br/voce-ainda-mais-incrivel, bem como em
outros meios, a exclusivo critério da Promotora.

7.2 As dúvidas e controvérsias advindas dos consumidores participantes da
Ação deverão ser dirimidas pela Promotora, através da aba “Fale Conosco” no
site da Ação.

7.3 A Promotora disponibilizará o Regulamento completo da Ação no site acima
identificado, bem como, todas as informações relacionadas a esta Ação.

8. SORTEIO

8.1 Data e Horário: Os sorteios diários serão divulgados nas seguintes datas e
horários:

- 11/10/2021 às 20:00: divulgação dos ganhadores dos prêmios diários
referentes às datas de 01/10/2021; 02/10/2021; 03/10/2021; 04/10/2021;
05/10/2021; 06/10/2021; 07/10/2021; 08/10/2021; 09/10/2021;
10/10/2021

- 18/10/2021 às 20:00: divulgação dos ganhadores dos prêmios diários
referentes às datas de 11/10/2021; 12/10/2021; 13/10/2021; 14/10/2021;
15/10/2021; 16/10/2021; 17/10/2021

- 25/10/2021 às 20:00: divulgação dos ganhadores dos prêmios diários
referentes às datas de 18/10/2021; 19/10/2021; 20/10/2021; 21/10/2021;
22/10/2021; 23/10/2021; 24/10/2021

- 01/11/2021 às 20:00: divulgação dos ganhadores da premiação principal
e dos ganhadores dos prêmios diários referentes às datas de
25/10/2021; 26/10/2021; 27/10/2021; 28/10/2021; 29/10/2021;
30/10/2021; 31/10/2021

8.2 Forma de divulgação do resultado: Os ganhadores do sorteio serão
divulgados no link:
https://lancamento.caffeinearmy.com.br/voce-ainda-mais-incrivel-ganhadores/

8.3 As informações acerca da realização do sorteio são passíveis de alteração.
Quaisquer alterações sofridas serão divulgadas pelos mesmos meios utilizados
para divulgação da Ação.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

https://lancamento.caffeinearmy.com.br/voce-ainda-mais-incrivel-ganhadores/
https://lancamento.caffeinearmy.com.br/voce-ainda-mais-incrivel-ganhadores/


9.1 A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos ou
dificuldades incorridos pelos consumidores por motivos que se encontrem fora
do controle da Promotora, incluindo, mas não se limitando, às seguintes
situações:

● Qualquer empecilho do consumidor em se conectar à internet,
impedindo que realize o cadastro através do site, bem como inscrições
que não forem realizadas por problemas na transmissão de dados no
servidor, em provedores de acessos dos usuários ou ainda por falta de
energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de
caso fortuito ou força maior;

● Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de internet
da Promotora;

● Por danos de qualquer espécie causados em virtude de acesso ao site;
● Fraudes ou prejuízos ocasionados pela quebra de sigilo por parte do

consumidor em relação a seu login e senha pessoal;
● Cadastros extraviados, atrasados, enviados erroneamente, incompletos,

incorretos, inválidos ou imprecisos.

9.2 Os consumidores que se cadastrarem na campanha estarão cientes e
concordam que poderão receber informações sobre esta Ação, via WhatsApp
e/ou e-mail, o que não implicará em qualquer custo para o consumidor.

9.3 A Promotora reserva-se o direito de alterar ou suspender a presente Ação a
qualquer tempo, em caso de força maior ou necessidade, comprometendo-se a
comunicar tal fato, caso ocorra, pelos mesmos meios utilizados para divulgação
da Ação.

9.4 Os contemplados pelo sorteio autorizam a divulgação do seu nome até um
ano após a apuração da promoção comercial.

9.5 A participação na Ação implicará na aceitação total e irrestrita de todos os
itens deste Regulamento.


