
REGULAMENTO 
Campanha “Casa cheia, Cervejeira também” 

 
1. DEFINIÇÃO 
 
1.1 A Ação “Casa cheia, Cervejeira também” é promovida pela Loja Electrolux Comércio 
Virtual de Eletrodomésticos Ltda., com sede Av. Maringá, n° 4000, Jardim Atuba, no município 
de Pinhais, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.986.197.0001-21, doranvente 
denominada ELECTROLUX, em parceria com as empresas  Carrefour Comércio e Indústria 
Ltda., com sede na Avenida Helio Ossamu Daikuara, n° 1.445, Jardim Vista Alegre, no 
município de Embu das Artes, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.543.915./0592-32, doranvente denominada CARREFOUR e Ambev S.A., com sede na 
Rua Renato Paes de Barros, 1.017, 4º andar , Itaim-Bibi, na cidade de São Paulo, estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.427.207/0002-03, doranvante denominada 
AMBEV. 
 
1.2 Trata-se de Ação através da qual não há o envolvimento de fator sorte, qualquer forma de 
aleatoriedade ou competição de qualquer natureza entre os consumidores envolvidos, 
baseada exclusivamente na mecânica "COMPROU / GANHOU”. 
 
2. PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Ação válida para determinadas àreas do município de São Paulo, atendidas pelo Carrefour 
e que podem ser consultadas no endereço 
https://www.carrefour.com.br/dicas/mercado?foodzipzone=true, para consumidores (adiante 
apenas “consumidores” ou “consumidor”) que adquirirem a cervejeira Electrolux modelo 
BEER1, no período de 11/06/2018 a 15/07/2018, especificamente nos seguintes canais/Lojas:  
 

 Loja Electrolux (https://loja.electrolux.com.br/) 

 Quem indica amigo é (https://quemindica.electrolux.com.br/) 

 Shopclub (https://shopclub.electrolux.com.br/) 

 Parceiros (https://parceiros.electrolux.com.br/)  

 Carrefour.com (http://www.carrefour.com.br/ 
 
2.1.1 Para consultar as áreas atendidas pelo Carrefour, o consumidor deve acessar o 
endereço eletrônico descrito no item 2.1 supra e clicar em “CONSULTAR CEP”, na parte 
superior da tela. 
 
2.1.2 Caso o consumidor adquira o produto participante no site do Carrefour, a ação só será 
válida para produtos vendidos e entregues pela Electrolux ou pelo Carrefour, não sendo 
aplicada a qualquer outra loja ativa via marketplace. 
 
2.1.3 A Ação poderá encerrar antes da data prevista no item 2.1, caso o prêmio descrito no 
item 4 esgote antes de tal data, assim como poderá ser prorrogada caso o prêmio não se 
esgote na data prevista. A prorrogação será decidida única e exclusivamente pela Electrolux. 
 
2.2 Serão válidos pedidos realizados no período da promoção com confirmação de 
pagamento. 
 
2.3 Será concedido apenas 1 prêmio por pedido faturado.  
 
2.3.1 Caso o consumidor cancele a compra após o faturamento do produto participante, não 
fará jus ao prêmio descrito no item 4. 
 
2.4 Não há limites de pedidos por CPF. 
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2.5 O consumidor deverá ser pessoa física, maior de 18 anos. 
 
3. PRODUTO PARTICIPANTE 
 
3.1 Cervejeira Electrolux modelo BEER1. 
 
4. DESCRIÇÃO DO PRÊMIO 
 
4.1 Um cupom com código promocional de desconto no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
a ser utilizado exclusivamente na compra de cervejas Stella Artois (lata ou long neck) no site 
do Carrefour (https://www.carrefour.com.br/dicas/mercado). 
 
4.2 Serão distribuídos, nessa Ação, o número máximo de 300 (trezentos) cupons. 
 
5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
 
5.1 Qualquer consumidor que preencher os requisitos descritos no item 2 acima poderá 
participar desta Campanha, desde que efetue a compra de uma cervejeira Electrolux modelo 
BEER1, nos canais/Lojas indicados no item 2.1 acima, no período de 11/06/2018 a 
15/07/2018. 
 
5.2 O cupom será enviado ao mesmo endereço de e-mail cadastrado pelo Consumidor no 
momento da compra do produto participante e será atrelado ao CPF de quem realizou a 
compra, sendo, portanto, pessoal e intrasferível. 
 
5.2.1 O cupom será enviado em até 3 dias úteis após o faturamento da compra do produto 
participante, ou seja, quando a nota fiscal for emitida, ressaltada a previsão do item 2.3.1. 
 
5.3 Para usufruir do cupom, o consumidor deverá fazer a compra de cerveja Stella Artois no 
site do Carrefour, utilizando o código promocional de desconto. 
 
5.4 O cupom tem as seguintes regras de utilização: 
 
5.4.1 De posse do cupom, o consumidor deverá acessar o site do Carrefour e efetuar a compra 
de cerveja Stella Artois, lata ou long neck. 
 
5.4.2 No momento de fechar a compra, no carrinho, o consumidor deverá inserir o código 
promocional de desconto no campo que fica próximo ao cálculo do frete. 

 
5.4.3 O cupom só é válido para compra de cervejas da marca Stella Artois, sejam elas latas 
ou long neck. Caso qualquer outro produto seja adicionado ao carrinho, a ele não será 
aplicado o desconto. 
 
5.4.4 Antes de fechar a compra o consumidor deverá consultar o CEP de entrega. As entregas 
do Carrefour mercado https://www.carrefour.com.br/dicas/mercado são realizadas apenas em 
determinadas áreas do Município de São Paulo, conforme política definida exclusivamente 
pelo Carrefour e divulgada em seu site (item 1.1 supra). 
 
5.4.5 O cupom dá desconto de R$300,00 no valor total da compra das cervejas Stella Artois, 
e não está incluso o valor de frete, que deve ser pago pelo consumidor. Não é possível pagar 
o frete com montante parcial do cupom. Caso o consumidor escolha pela opção de “Click e 
Retira” (retirada na loja física do Carrefour), deverá efetuar o pagamento do valor simbólico 
de R$ 0,01. 
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5.4.6 O cupom poderá ser utilizado no site do Carrefour até o dia 30/07/2018, não sendo aceito 
em lojas físicas.  
 
5.4.7 O cupom de desconto pode ser utilizado apenas uma vez, ou seja, em compra única, 
não sendo possível a reutilização do cupom após a finalização da compra, mesmo que o valo 
total não tenha sido totalmente consumido. 

 
5.5 A cerveja adquirida com o cupom não será enviada junto com o produto participante, mas 
será entregue pelo Carrefour, de acordo com o calendário de entregas do Carrefour e no 
mesmo endereço indicado pelo consumidor no momento da compra das cervejas no site. 
 
5.6 A logística de entrega do prêmio será realizada pelo Carrefour. Questões relacionadas 
podem ser tratadas através do telefone: (11) 3003-2099 ou pelo email: 
atendimento@carrefour.com.br. 
 
5.7 Em nenhuma hipótese o prêmio será revertido em dinheiro e/ou acumulado com outros 
descontos vigentes no site do Carrefour. 
 
5.8 A presente Campanha e seu Regulamento poderão ser alterados, suspensos ou 
cancelados, sem aviso prévio, por motivos de força maior ou por qualquer outro ato, fator ou 
motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle da Electrolux ou que comprometam seu 
devido andamento, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como 
originalmente prevista. Entretanto, caso a Electrolux entenda pela prorrogação desta Ação 
poderá fazê-lo bastando para isso comunicar o público de sua decisão, e desde que todos os 
direitos dos participantes a partir das mudanças implementadas sejam respeitados. 
 
5.9 A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo Participante de todos 
os itens deste Regulamento, seus termos e condições. 
 
5.10 Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas através dos 
telefones 3003-4010 (Capitais e regiões metropolitanas), 0800 2004010 (Outras regiões) ou 
pelo e-mail atendimento@lojaelectrolux.com.br. 

 
5.11 Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas, de forma soberana e irrecorrível, pela Electrolux, juntamente com o 
Carrefour e a Ambev. 
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