
PROMOÇÃO COMPRE E GANHE – COMPRE UMA MÁQUINA BRASTEMP 

B.BLEND E GANHE R$100,00 EM CÁPSULAS 

 

1. Empresa promotora 

 

A promoção “Compre uma máquina Brastemp B.blend e ganhe R$100,00 em cápsulas” 

é realizada pela empresa B.BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A. (“B.BLEND 

S.A.”)., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 22.172.203/0001-06, com sede na Rua 

Olimpíadas, 66, 5º andar, conjunto 52, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP. 

 

2. Abrangência territorial e período promocional 

 

Qualquer pessoa física, residente nas regiões de atendimento da B.BLEND S.A., que 

podem ser verificadas no endereço eletrônico http://loja.bblend.com.br/?modal_open e 

pessoa jurídica, com sua matriz nas cidades e estados listados nos mesmos endereços 

eletrônicos acima listados, através do seu representante legal, poderão participar da 

Promoção “Compre uma máquina Brastemp B.blend e ganhe R$100,00 em cápsulas”, 

que será realizada no período compreendido entre os dias 17/10/2016 a 20/11/2016, ou 

enquanto durarem os estoques. O resgate das cápsulas poderá ser realizado até dia 

31/12/2016. 

 

3. Lei 5.768/71  

 

Esta promoção não implica em qualquer tipo de sorteio ou operação assemelhada e 

independe de qualquer tipo de modalidade de álea ou competição, não estando, 

portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei 5.768/71.  

 

4. Como Participar da Promoção 

 

Para participar da promoção, o consumidor deverá adquirir uma máquina Brastemp 

B.blend (“Brastemp B.blend”) em uma das lojas físicas da rede varejista Fast Shop, no 

sitío eletrônico www.fastshop.com.br, pelo Televendas da Fast Shop (3003-3278), no 

sítio eletrônico loja.bblend.com.br, pelo Televendas B.blend (11 2123-8744 e 3004-

2277 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-757-2277 para as demais regiões), 

durante o período da promoção citado no item 2 acima, que automaticamente terá 

direito ao cupom de desconto no valor de R$100,00 (cem reais) para a compra de 

cápsulas B.blend (“B.caps”). 
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5. Como utilizar o Cupom de Desconto 

 

5.1. Para compras efetuadas via Fast Shop:  

 

5.1.1. Após comprar sua máquina Brastemp B.blend, o consumidor deverá aguardar 5 

(cinco) dias úteis para poder resgatar suas cápsulas. Após este período, ele deverá ter em 

mãos o número de sua nota fiscal, acessar o sítio eletrônico loja.bblend.com.br, 

selecionar as suas B.caps favoritas, inserir o número do seu cupom no campo “tenho um 

cupom de desconto” e fazer o seu cadastro informando os dados completos solicitados. 

O desconto será aplicado na tela “resumo do pedido”.   

5.1.2. O código de seu cupom será composto pelo número de série de sua Nota Fiscal 

acrescido da palavra CAPS100. Exemplo: 200114CAPS100, vide abaixo Nota Fiscal: 

 

5.1.3. O cupom de desconto é válido para uma única compra, sendo que o pedido deve 

ter um valor mínimo de R$100,01 (cem reais e hum centavo) 

5.1.4. Para a entrega das cápsulas haverá a cobrança de frete cujo pagamento deverá ser 

feito pelo consumidor. 

5.1.5. A entrega das cápsulas será feita diretamente pela B.blend S.A no endereço 

indicado pelo consumidor quando do seu cadastro. 

 

5.2. Para compras efetuadas via Loja ou Televendas B.blend: 

 

5.2.1. Ao colocar a sua máquina Brastemp B.blend no carrinho de compras, o 

consumidor terá R$100 de desconto em cápsulas, que será aplicado automaticamente 

para essa compra. O desconto será aplicado apenas em Cápsulas. 

5.2.2. O desconto de R$100 em cápsulas é válido para a compra junto com a máquina 

Brastemp B.blend, sendo que o pedido de cápsulas deve ter um valor mínimo de 

R$100,01 (cem reais e hum centavo) para que o desconto seja aplicado 

automaticamente.e deve ser utilizado única e exclusivamente no sítio eletrônico 

loja.bblend.com.br. 

5.2.3. Para a entrega das cápsulas haverá a cobrança de frete cujo pagamento deverá ser 

feito pelo consumidor. 

5.2.4. A entrega das cápsulas será feita diretamente pela B.blend S.A no endereço 

indicado pelo consumidor quando do seu cadastro. 
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6. Produtos participantes 

 

6.1 

BPG40A2ANA MÁQUINA DE BEBIDAS 127V/60HZ ROXO 

BPG40A2BNA MÁQUINA DE BEBIDAS 220V/60HZ ROXO 

BPG40AQANA MÁQUINA DE BEBIDAS 127V/60HZ GRAFITE 

BPG40AQBNA MÁQUINA DE BEBIDAS 220V/60HZ GRAFITE 

BPG40AVANA MÁQUINA DE BEBIDAS 127V/60HZ VERMELHO 

BPG40AVBNA MÁQUINA DE BEBIDAS 220V/60HZ VERMELHO 

BPG40ABANA MÁQUINA DE BEBIDAS 127V/60HZ BRANCO 

BPG40ABBNA MÁQUINA DE BEBIDAS 220V/60HZ BRANCO 

BPG40AEANA MÁQUINA DE BEBIDAS 127V/60HZ PRETO 

BPG40AEBNA MÁQUINA DE BEBIDAS 220V/60HZ PRETO 

 

7. Cláusulas Padrões 

 

7.1. Cumpridas as condições estipuladas neste Regulamento, ou seja, ao término da 

promoção na data prevista, não restará qualquer responsabilidade à B.BLEND S.A. que 

não estará mais vinculada à oferta ao público proposta neste Regulamento. 

 

7.2. A B.BLEND S.A. se reserva ao direito de prorrogar o prazo desta promoção, ou 

aumentar o número de cupons disponíveis ou alterar este regulamento, sem prévia 

notificação aos consumidores. 

 

7.3. A entrega das cápsulas será feita pela B.BLEND S.A. no endereço indicado pelo 

consumidor em seu cadastro no ato da conclusão do pedido. A conferência da Máquina 

quando entregue deverá ocorrer no momento do recebimento, e em caso de reclamação, 

o cliente deverá imediatamente comunicá-la a B.BLEND S.A.. A troca/reposição das 

cápsulas somente será permitida nas hipóteses legais previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, neste caso, o cliente deverá entrar em contato com a Central de 

Atendimento da Promoção para as providências necessárias. O desconto a que o 

consumidor tiver direito não poderá ser convertido em dinheiro, nem poderá ser trocado 

por outros itens. 

 



7.4. A B.BLEND S.A. poderá solicitar o preenchimento de cadastro adicional com os 

dados necessários à identificação e localização dos participantes, em completa 

observância aos dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor. 

  

7.5. Quaisquer dúvidas, divergências, omissões ou situações não previstas neste 

Regulamento serão dirimidas pela B.BLEND S.A. através da Central de 

Relacionamento B.blend pelos telefones 3004 2277 (capitais e regiões metropolitanas) 

ou 0800 757 2277 (demais regiões). Horários de atendimento: Segunda a sexta - 8h às 

20h e Sábado - 8h às 14h. Todas as decisões serão soberanas e irrecorríveis. 

  

7.6. Serão excluídos desta promoção os participantes que praticarem condutas 

consideradas como infringentes ou fraudulentas às regras do Regulamento.  

 

7.7. A simples participação nesta promoção importará na expressa aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

7.8. O presente regulamento estará disponível no endereço eletrônico 

https://bblend.com.br/atendimento 

http://www.fastshop.com.br/loja/portateis/purificador-de-agua-filtro/maquina-de-

bebidas-brastemp-bblend-preta-brbpg40ae-fast?cm_re=FASTSHOP%3aSub-

departamento%3aPurificador+de+Agua+e+Filtros-_-Vitrine+06-_-BRBPG40AEPTO 

http://loja.compracerta.com.br/eletroportateis/maquina-de-bebidas/ 

 

7.9. Para fins de direito, será considerada a data de emissão da NF ou do cupom fiscal 

de aquisição da máquina Brastemp B.blend. 
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