
TERMOS E CONDIÇÕES 

“COMPROU GANHOU” TRES – NATAL 2016 

 

1. Promotora 

Três Corações Alimentos S/A., inscrita no CNPJ 63.310.411/0001-01. 

 

2. Oferta 

2.1  As condições a seguir tratam da oferta na modalidade “COMPROU GANHOU” 

para entrega de kit promocional a pessoas físicas que efetuarem a compra de uma Máquina 

TRES, modelos Modo, Gesto, Versa ou Mimo durante o período da promoção. 

 

2.2 O recebimento dos kits promocionais está condicionado ao cumprimento das condições 

completas do regulamento, não estando sujeito a qualquer espécie de sorte, competição ou 

operação assemelhada. 

 

3. Prazo 

3.1 Poderão participar da oferta, os clientes que adquirirem máquina TRES, modelos Modo, 

Gesto, Versa ou Mimo, exclusivamente no período de 25 de Outubro de 2016 à 31 de janeiro de 

2017 (“período de vigência”), nos canais de venda autorizados, e se inscreverem no site 

www.escolhatres.com.br/promo de 25 de outubro de 2016 à 28 de fevereiro de 2017.  

 

3.2 Não poderão participar desta oferta clientes que tenham adquirido máquinas através 

dos canais de venda corporativos do Grupo 3Corações (“canais de vendas não autorizados”). 

 

4. Procedimento 

4.1 Para receber seu kit promocional, o cliente deve adquirir uma maquina TRES, modelo 

Modo, Gesto, Versa ou Mimo, nos canais de venda disponíveis e autorizados, acessar o site  

www.escolhatres.com.br/promo  e realizar seu cadastro, inserindo as informações e 

documentos solicitados. 

 

4.2 Serão validadas as inscrições corretas e completas, com nota fiscal legível, válida e 

emitidas dentro do “período de vigência” da promoção. 

 

4.3 Após a validação da inscrição pela empresa promovente, o participante receberá um e-

mail de confirmação, sendo o kit promocional entregue no endereço informado no cadastro em 



até 60 dias corridos, desde que a confirmação ou entrega não seja prejudicada por algumas das 

condições detalhadas no Regulamento Completo. 

 

5 Kit promocional:  

5.1 Na compra da máquina TRES, modelos Modo, Gesto, Versa ou Mimo ganhe o  

equivalente a R$ 150,00 em cápsulas. Esse kit será composto de 08 (oito) caixas, contendo 10 

(dez) unidades de cápsula em cada caixa, nos sabores disponíveis em estoque, a critério 

exclusivo da promotora. 

 

5.2 Não será permitida qualquer alteração nos sabores que compõem o Kit por solicitação 

do participante. A promotora, por sua vez, poderá escolher o sabor das cápsulas que comporão 

o kit a seu exclusivo critério, sem necessidade de comunicado ao participante.  

 

5.3 O kit promocional é pessoal e intransferível, sendo proibida a conversão do mesmo em 

dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70951/72.  

 

6 Outras Disposições  

6.1 Esta oferta de “COMPROU GANHOU” será válida para compra de máquinas TRES através 

dos canais de vendas autorizados, no período de 25 de outubro de 2016 à 31 de janeiro de 2017, 

ou enquanto durarem os estoques de kit promocional, o que ocorrer primeiro. 

 

6.2 A participação desta oferta “COMPROU GANHOU” significa que o participante conhece 

e aceita plenamente todas as normas expressas no regulamento, que se encontra por completo 

disponível no site  www.escolhatres.com.br/promo. 

Em caso de dúvida, o participante pode, além de consultar o site, entrar em contato com o 

Atendimento TRES no telefone 0800.979.2021 (horário de atendimento: segunda à sexta das 

08h00 às 18h00 e sábado das 08h00 às 12h00). 


