
PROMOÇÃO “GIRO CAMPEÃO CROASONHO”

CROASONHO FRANCHISING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita perante o CNPJ 
11.393.026/0001-63, com sede na Rua Dante Pelizzari, número 1554, Salas 44 e 45, 4º andar, 
Bairro Panazzolo, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95082-030, aqui 
identi fi cada como PROMOTORA, consoante o disposto neste REGULAMENTO, promovem aos 
consumidores a presente PROMOÇÃO “GIRO CAMPEÃO CROASONHO”, doravante simplesmente 
denominada PROMOÇÃO, que visa a Distribuição Gratuita de Prêmios a Título de Propaganda, na 
modalidade vale-brinde, mediante às condições a seguir esti puladas:

1. NOME E VIGÊNCIA
1.1 A PROMOÇÃO, promovida pela Croasonho Franchising Ltda., denominada “GIRO CAMPEÃO 
CROASONHO” é válida para todo o Território Nacional, tratando-se de distribuição gratuita de 
prêmios regida pela Lei 5.768/91;
1.2 A presente promoção terá vigência iniciada em 14 de junho de 2018 e término em 13 de 
julho de 2018 ou enquanto durarem os estoques dos 54.680 (cinquenta e quatro mil seiscentos e 
oitenta) produtos disponíveis para distribuição na promoção (“PRÊMIOS”), o que acontecer primeiro 
(“VIGÊNCIA”), na forma deste Regulamento. A presente “PROMOÇÃO” pode ser cancelada ou 
prorrogada a exclusivo critério da “PROMOTORA”;

2. DOS CONSUMIDORES PARTICIPANTES
2.1 Serão considerados como aptos a parti cipar desta promoção e concorrer aos PRÊMIOS, pessoas 
fí sicas e maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliados em território nacional, que efetuarem 
compras do combo formado pelos produtos Croaburger Barbecue e Refrigerante Lata 330ml Fanta 
Guaraná e desde que estes sejam adquiridos exclusivamente nas lojas fí sicas – franqueadas ou 
próprias – da Rede Croasonho;
2.2 Ficam impedidos de parti ciparem da PROMOÇÃO pessoas jurídicas, todos os colaboradores 
e empregados, bem como seus respecti vos cônjuges e parentes em até 1º grau, vinculados à 
PROMOTORA e a todas suas lojas fí sicas (franqueadas ou próprias);
2.3 Os parti cipantes serão excluídos automati camente da promoção em caso de fraude comprovada, 
parti cipação pela obtenção de benefí cio/vantagem de forma ilícita, vouchers contendo rasuras ou não 
cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para efeito desse item, considera-se 
fraude o cliente que desejar fracionar sua compra a fi m de obter mais de uma oportunidade de girar 
a roleta através da compra adquirida; a parti cipação de pessoas não elegíveis, conforme critérios aqui 
estabelecidos. 

3. DINÂMICA DA PROMOÇÃO
3.1 A presente promoção divide-se nas seguintes fases: 
a) Compra do combo formado pelos produtos Croaburger Barbecue e Refrigerante Lata 350ml Fanta 
Guaraná, disponíveis nos cardápios de todas as lojas fí sicas da PROMOTORA;
b) Ato contí nuo, após a conferência de que o consumidor está apto a parti cipar da PROMOÇÃO, o 
gerente/atendente dará a possibilidade ao consumidor parti cipante de girar a roleta uma única vez.
c) Após a roleta ser tracionada com as mãos pelo cliente consumidor, a mesma indicará o PRÊMIO 
com o qual o cliente consumidor será agraciado, conforme opções previstas na cláusula 4.4 deste 
REGULAMENTO. Fica esclarecido que poderá ser entregue 01 (um) voucher, possibilitando a reti rada 
do produto em outra ocasião, caso seja de interesse do consumidor;
3.2 O consumidor parti cipante deverá uti lizar sua opção de girar a roleta imediatamente 
após a escolha do combo promocional e antes de sua saída das dependências da loja. Caso o 
consumidor parti cipante não acione a roleta nos termos desta cláusula, não poderá mais fazê-lo e será 
desclassifi cado da PROMOÇÃO.

4. DO GIRO DA ROLETA E CONFIRMAÇÃO DO PRÊMIO 
4.1. A roleta contará com 16 (dezesseis) espaços, cada um deles com a indicação de um respecti vo 
PRÊMIO;
4.2. Quando tracionada com as mãos pelo cliente consumidor, fi ca vetada a interrupção do 
funcionamento da roleta pelo mesmo, de maneira que a indicação da premiação deve ocorrer 
aleatoriamente, fruto do acaso.
4.3 A roleta deve completar 1 (um) giro completo para a pessoa ter direito ao prêmio. Caso a roleta 
não complete 1 (um) giro completo, o cliente consumidor terá o direito de girar a roleta novamente 
até a mesma completar um giro completo;
4.4. Após o término do movimento da roleta, a seta de cor verde existente no display da roleta 
apontará ao cliente consumidor o prêmio ao qual foi contemplado, sendo que poderá ser agraciado 
com apenas um dos prêmios descritos abaixo:
a)  1 (um) Croaburger Clássico;
b) 1 (uma) Lata de 350ml de Fanta Guaraná;
c)  1 (um) Milk Shake de Morango;
d) 1 (um) Croasonho Pequeno de Frango com Queijo Cremoso;
e) 1 (um) voucher de desconto de 10% para uma próxima compra;
f)  1 (um) Adicional de Mussarela para Croasonho;
g) 1 (um) Adicional de Chocolate ao Leite para Croasonho.
4.5. Fica estabelecido que não será admiti da, de forma alguma, a troca do PRÊMIO. 
4.6. Em caso de indisponibilidade momentânea e/ou permanente da roleta, o cliente consumidor terá 
direito automáti co ao prêmio (e) descrito no ITEM (4.4.e);
4.7. Fica estabelecido que o cliente consumidor parti cipante apenas poderá girar a roleta na loja 
parti cipante em que realizou a respecti va compra do combo de produtos.

5. PRÊMIOS DISPONÍVEIS NA PROMOÇÃO
5.1. Serão disponibilizados na promoção 54.680 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta) 
prêmios, de acordo com as quanti dades individuais especifi cadas abaixo:
a)  15.000 Latas 350ml. de Fanta Guaraná;
b) 1560 Croaburgers;
c) 25.000 Vouchers de desconto de 10% na próxima compra;
d) 10.000 adicionais de Mussarela ou Chocolate ao Leite;
e) 1560 Milk Shakes;
f) 1560 Croasonhos P de Frango com Queijo Cremoso;

6. ENTREGA DOS PRÊMIOS
6.1. O PRÊMIO será entregue ao cliente consumidor parti cipante no ato da contemplação pelo 
operador da roleta em forma de voucher, podendo ser trocado pelo prêmio em questão no ato do 
recebimento, com exceção do voucher de 10% de desconto na próxima compra;
6.2 Os vouchers que dão direito aos prêmios serão válidos incontestavelmente até o dia 31 de Julho 
de 2018.
6.3. O PRÊMIO será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus para o contemplado. 
6.4. A responsabilidade da PROMOTORA com relação ao ganhador cessará com a respecti va entrega 
do PRÊMIO, não sendo responsável, em nenhuma hipótese, por ressarcimentos aos parti cipantes 
ou quaisquer terceiros, por danos fí sicos; patrimoniais; morais; ocorrências policiais; exigências ou 
determinações por parte de autoridades; e quaisquer fatos que venham a ocorrer em decorrência da 
uti lização dos prêmios. 

7. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS PRÊMIOS
7.1. Caso o consumidor tenha sido contemplado com voucher, e/ou tenha optado pela reti rada do 
produto em outra ocasião, prescreve o direito ao prêmio em 31 de julho de 2018, sendo, a parti r 
desta data, considerado inválido.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Esta Promoção será divulgada através de materiais de comunicação e no site ofi cial da marca 
Croasonho (www.croasonho.com.br). 
8.2. O regulamento completo da PROMOÇÃO será divulgado nas lojas parti cipantes e no site ofi cial 
da marca Croasonho (www.croasonho.com.br). 
8.3. Os contemplados autorizam, em caráter gratuito, irrevogável e irretratável, a uti lização de seu 
nome, imagem e voz para divulgação desta PROMOÇÃO na mídia impressa, televisiva, radiofônica e/
ou eletrônica, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a parti r do término da promoção, sem qualquer ti po 
de ônus para a PROMOTORA. 
8.4. As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos parti cipantes da PROMOÇÃO 
deverão ser preliminarmente dirimidas junto à PROMOTORA por meio do Serviço de Atendimento ao 
Cliente Croasonho, preenchendo o formulário em (www.croasonho.com.br/contato). 
8.5. O parti cipante reconhece e aceita que a PROMOTORA desta PROMOÇÃO não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo de sua parti cipação ou da eventual aceitação 
do prêmio. 
8.6. Não será admiti do que a premiação seja negociada ou substi tuída por outra espécie de produtos 
ou serviços, tampouco sua conversão em dinheiro. 
8.7. A PROMOTORA não será responsável por eventos decorrentes de casos de força maior, assim 
também conceituados todos os eventos que não esti verem sob o controle das partes, tais como 
greves, movimentos públicos, alagamentos, incêndios, falta de materiais ou transporte e calamidade 
pública.
8.8. Fica, desde já, eleito o foro central da comarca de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
com plena concordância de todos os parti cipantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir a respeito de quaisquer dúvidas advindas do presente Regulamento 
ou da PROMOÇÃO a que ele se refere. 
8.9. A PROMOÇÃO “GIRO CAMPEÃO CROASONHO” não está vinculada a qualquer outra 
Campanha ou Promoção que já exista ou que venha a ser lançada pela Croasonho Franchising;
8.10. Esta promoção não é cumulati va com quaisquer outras campanhas ou promoções vigentes nas 
lojas da Rede Croasonho;
8.11. Os vouchers que darão direito ao prêmio serão válidos somente na loja designada no verso do 
próprio voucher;
8.12. Não será permiti da, sob nenhuma circunstância, a substi tuição da Fanta Guaraná Lata 350ml por 
qualquer outra bebida disponível na loja;
8.13. Os vouchers que dão direito aos adicionais de Mussarela ou Chocolate ao Leite serão válidos 
somente mediante a compra de 1 (um) Croasonho de qualquer tamanho ou sabor, não sendo 
disponibilizado de forma individual;
8.14. Os voucher de descontos de 10% para a próxima compra dão direito a 10% de desconto no 
valor total da compra, levando em consideração o valor fi nal de apenas 1 (uma) Nota Fiscal. Não será 
realizada a soma de 2 (duas) ou mais Notas Fiscais para concessão do desconto.

CROASONHO FRANCHISING LTDA.
PROMOTORA 


