
EMPRESA MANDATÁRIA:
Razão Social: FIOR CAMBUI ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA. Endereço: RUA MARIA MONTEIRO 744, ANEXO B, CAMBUÍ, 
CAMPINAS – SÃO PAULO. CEP: 13.025-152, CNPJ/MF nº: 45.291.896/0001-43.

MODALIDADE DA AÇÃO: Comprou, ganhou, (distribuição ilimitada de brindes). Serão concedidos cupons de desconto no valor 
de R$12 reais cada + cupons de frete grátis no aplicativo de delivery iFood da loja Cambuí Campinas. Válido 1 por CPF para a 1ª 
compra na loja, pelo iFood.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Voltada a todo consumidor residente e domiciliado na cidade de Campinas, estado de São Paulo. A 
campanha não se aplica para as outras unidades da Rede Greenjoy, sendo disponível apenas para a unidade Greenjoy Cambuí.
  
PERÍODO DA CAMPANHA: 06/06/2022 a 06/07/2022 | Horário: 10h às 18h de segunda à sábado. Possivelmente sendo estendi-
da sem aviso prévio até as 22h do mesmo período.

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: Poderá participar da promoção, qualquer cliente,  pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, 
devidamente cadastrado no aplicativo iFood, desde que seja validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Economia. 

Para participar, o cliente deverá, previamente, dentro do período de validade de participação, baixar o aplicativo iFood, disponí-
vel para download na play store ou apple store, e realizar seu cadastro bem como a compra de qualquer produto da loja Green-
joy Cambuí acima de R$12 reais. No ato do preenchimento, o consumidor escolherá os produtos que deseja consumir e ao final 
da compra deverá aplicar manualmente o cupom GJCAMBUI para adquirir o desconto de R$12 reais, sendo o frete grátis aplica-
do automaticamente para clientes que morem num raio de até 3km do endereço da loja (Rua Maria Monteiro, 744, Cambuí, 
Campinas). 

DESCRIÇÃO DO BRINDE: 1 cupom de R$12 reais de desconto + 1 cupom de frete grátis para moradores de um raio de 3km da 
loja. Limitada a 01 (um) por CPF. Os dois benefícios serão validados para o 1º pedido na loja Greenjoy Cambuí, não sendo 
acumulativo com outras compras.

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude 
comprovada. Não serão admitidos: (a) Criação de cadastro em nome de terceiros ou por menor de 18 (dezoito) anos; (b) 
Também não será permitida a participação de pessoas jurídicas; de pessoas físicas não residentes no Brasil, mais especifica-
mente fora do municipio de Campinas, São Paulo. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou 
extrajudicialmente, pelo promotor da campanha.

Os participantes também não poderão utilizar-se de meios escusos e/ou de mecanismos que criem condições de cadastramen-
to irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste Regulamento, que é a 
compra de produtos na loja desta unidade participante.

USO DOS DADOS COLETADOS: Os Participantes autorizam a Greenjoy e a unidade participante desta promoção o uso de seus 
nomes e imagens, depoimentos concedidos pelo Participante, pelo prazo de um ano, na integralidade e a título universal e 
gratuito, para fins de utilização e/ou comercialização, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no Exterior, sem quaisquer ônus, para 
internet, TV, mídia impressa, incluindo, mas não limitando, a outdoor, busdoor, envelopamento, material de ponto de venda, 
dentre outros, podendo ainda, reduzi-lo, compacta-lo ou editá-lo.

Esta promoção, assim como seu regulamento, poderão ser alterados, suspensos e/ou cancelados pela Greenjoy, por motivos de 
força maior e/ou caso fortuito, que venham a comprometer o regular andamento da promoção, mediante prévio aviso publica-
do nas redes sociais e no site da Greenjoy. Caso esta promoção não se efetive ou se interrompa por motivos de força maior, a 
mesma poderá ser reagendada em data a ser definida pelo promotor, respeitando sempre os direitos dos participantes.

Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado o site da Greenjoy ou através do telefone da unidade Greenjoy Cambuí 
(19)3324-5668.

A empresa iFood é uma plataforma utilizada para disponibilizar o aplicativo e toda operacionalização criada para ação e sua 
relação com a PROMOÇÃO se limita unicamente a esse fim, não tendo qualquer outra implicação legal ou outro tipo de respon-
sabilidade em relação a PROMOÇÃO. A Greenjoy não se responsabiliza por causas de falha no sistema ou aplicativo iFood fora 
do ar, que possa vir a causar pausas momentâneas nas participações de clientes na promoção. 
Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do participante para solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da 
presente promoção. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas da promoção.

Ao participar da Campanha, o consumidor confirma que todas as informações que forneceu são verdadeiras.

POR SEREM DISTRIBUÍDOS BRINDES ILIMITADOS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DA AÇÃO, ESTA CAMPANHA É 
DISPENSADA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO NA SECAP/ME.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“GANHE R$12 OFF + FRETE GRÁTIS NO IFOOD | GREENJOY CAMBUÍ”


