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Regulamento 

Promoção Comprou, Ganhou 

Leão e Emagrecentro 

 

Promoção Comprou, Ganhou: é uma Campanha Promocional válida para os consumidores que adquirirem 

R$ 15,00 (quinze reais) em Chás para infusão Leão Fuze, Leão Fuze Senses e Matte, nos estabelecimentos 

participantes da promoção, em todo o território nacional, no período da promoção. 

 

Prêmio da Promoção Comprou, Ganhou: 01 (uma) sessão em uma das unidades da Emagrecentro de (01) 

um procedimento estético, a ser escolhido pelo participante, dentre as seguintes opções: infra red ou 

mesoterapia sem agulhas ou plataforma vibratória ou estimulação russa ou endermolipo ou lipocavitação ou 

radiofrequência. 

. 

I – DADOS DA EMPRESA 

 

1.1. Esta é uma campanha promocional do tipo Compre e Ganhe ("Campanha Promocional"), promovida pela 

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. (“LEÃO”), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Paes 

Leme, 524 – 11º andar – Conjunto 115, Pinheiros, Cidade de São Paulo/SP, CEP: 05424-010, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 76.490.184/0035-26, em parceria com a MULTIFRANQUIAS FRANCHISING LTDA - EPP 

(“EMAGRECENTRO”), pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Lucas Nogueira Garcez, nº 885, 

sala 01, Bairro Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09750-670, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

71.532.337/0001-98, em conjunto denominadas Promotoras. 

 

II – DOS PRODUTOS PARTICIPANTES E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderá participar desta Campanha Promocional qualquer consumidor pessoa física, maior de 18 (dezoito) 

anos, que adquirir, em uma mesma compra, R$ 15,00 (quinze reais) em Chás para infusão Leão Fuze, Leão 

Fuze Senses e Matte, entre o período de 01/07/2017 e 01/09/2017, em qualquer estabelecimento 

participante da promoção, em todo o território nacional, (doravante denominado “Participante”). 

 

2.1.1. Apenas fazem parte desta promoção os chás para infusão, estando excluídos, os demais produtos da 

marca Leão, tal como: Leão Fuze Ice Tea e Matte Leão Líquido (garrafa e copo). 

 

2.2 Esclarece-se que se considera “adquirido” o chá na data de emissão do Cupom Fiscal de Compra do chá, o 

qual é necessário para a fruição do prêmio desta Campanha Promocional. 

 

2.3 Os consumidores que adquirirem chás em período anterior ou posterior ao Período de Participação na 

Campanha Promocional não terão direito ao prêmio. Ou seja, somente poderão participar dessa Campanha 

Promocional os Cupons Fiscais de Compra dos chás participantes dessa Campanha Promocional emitidos 

entre 01/07/2017 e 01/09/2017. 

 

2.4 Ficam definidos os seguintes períodos da Campanha Promocional: 

 

a) Período de Participação na Campanha Promocional através da aquisição dos chás: de 01/07/2017 e 

01/09/2017; 
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b) Período de agendamento do procedimento estético em uma unidade Emagrecentro, objeto do prêmio 

desta Campanha Promocional: os premiados só poderão agendar o procedimento estético, em uma das 

unidades da Emagrecentro, até, no máximo, 30 (trinta) dias após a data da compra; e, 

 

c) Período de fruição do procedimento estético em uma unidade Emagrecentro, objeto do prêmio desta 

Campanha Promocional: os premiados só poderão usufruir dos procedimentos estéticos, até, no máximo, 

30 (trinta) dias após a data da compra, mediante agendamento prévio em uma das unidades da 

Emagrecentro. 

 

2.5. Fica previamente esclarecido que o consumidor somente fará jus ao prêmio dessa Campanha 

Promocional se a aquisição for realizada nos estabelecimentos participantes, identificados com o material 

promocional da presente Campanha, dentro do Período de Participação da Campanha Promocional e desde 

que cumpra todas as condições dispostas neste Regulamento e nos seus respectivos prazos. Caso haja não 

cumprimento de algum dos pontos do presente Regulamento, a participação será considerada inválida e não 

será processada. 

 

2.6. Também fica previamente esclarecido que o consumidor deverá agendar o procedimento estético 

diretamente em uma unidade Emagrecentro ou através da Central de atendimento Emagrecentro 4003-

0051, sendo que tal agendamento deverá ser realizado, até 30 (trinta) dias após a aquisição do produto 

participante, no período de 01/07/2017 e 01/10/2017. Caso o consumidor tente agendar o procedimento 

fora do período mencionado, a participação será considerada inválida e não será processada. 

 

2.7. Da mesma forma, também fica previamente esclarecido que, ainda que o consumidor entre em contato 

com a Emagrecentro na forma e período estabelecidos na Cláusula 2.8, mas deseje realizar o procedimento 

fora do período de 01/07/2017 e 01/10/2017, a participação será considerada inválida e não será 

processada, uma vez, obrigatoriamente, para fins da presente Promoção, o procedimento estético deve ser 

realizado no período de 01/07/2017 e 01/10/2017, exceto para os casos previstos na Cláusula 3.4, abaixo. 

 

III – DO ITEM PROMOCIONAL 

 

3.1 O consumidor que adquirir, em uma mesma compra, R$ 15,00 (quinze reais) em Chás para infusão Leão 

Fuze, Leão Fuze Senses e Matte, no período, na forma e nos locais mencionados acima, será contemplado 

com o seguinte prêmio: 01 (uma) sessão de (01) um procedimento estético, a ser realizado em uma das 

unidades da Emagrecentro, a ser escolhido pelo participante, dentre as seguintes opções: infra red ou 

mesoterapia sem agulhas ou plataforma vibratória ou estimulação russa ou endermolipo ou lipocavitação ou 

radiofrequência. 

 

3.2 O prêmio ofertado limita-se única e exclusivamente à 01 (uma) sessão de (01) um procedimento estético, 

conforme descrito anteriormente. 

 

3.3 O Participante deverá indicar o tratamento que deseja e a data e horário na qual deseja realizá-lo, 

conforme as regras descritas no item 4.1 deste Regulamento. A Emagrecentro selecionará a data conforme 

disponibilidade datas e horários. 
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3.4 As reservas dos horários para realização do procedimento estético estarão sempre sujeitas à 

disponibilidade promocional das datas e horários da Emagrecentro. Caso o Participante entre em contato 

com a Emagrecentro para agendar o procedimento, dentro dos prazos estipulados neste Regulamento, mas 

não haja mais horários disponíveis dentro do prazo (30 dias a contar da compra), a Emagrecentro poderá 

agendar a realização do procedimento fora da referida data, de forma a não prejudicar o Participante. 

 

IV – DA DINÂMICA DA CAMPANHA PROMOCIONAL 

 

4.1 Para participar da Campanha Promocional e ter o direito ao prêmio, o consumidor deverá efetuar os 

seguintes passos, cumulativamente: 

 

(i) Adquirir, em uma mesma compra, R$ 15,00 (quinze reais) em Chás para infusão Leão Fuze, Leão Fuze 

Senses e Matte, nos estabelecimentos participantes da promoção, em todo o território nacional, no 

período da promoção, descrito na Cláusula 2.4; 

 

(ii) Guardar o Cupom Fiscal (original) no qual esteja descrita a compra dos Chás participantes da promoção e 

a data da compra; 

 

iii) Tirar foto de qualquer material da promoção com o smartphone da pessoa que fruirá do prêmio; 

 

iv) Entrar em contato com a Emagrecentro, seja via central de atendimento 4003-0051 ou pessoalmente, em 

uma de suas unidades, agendando o procedimento estético, dentro dos períodos previstos na Cláusula 2.4; e, 

 

v) Comparecer na unidade da Emagrecentro na qual foi agendado o procedimento, na data da sua 

realização, portando o cupom fiscal (original) contendo a compra de R$ 15,00 (quinze reais) em produtos 

(Chás para infusão Leão Fuze, Leão Fuze Senses e Matte) mais a foto mencionada no item iii) acima. 

 

4.2 O direito de usufruir do prêmio ofertado nessa Campanha Promocional é condicionado ao cumprimento 

dos itens acima, dentro dos prazos determinados. 

  

4.3 Caso não cumpra algum dos passos descritos no item 4.1 acima, a participação do consumidor será 

considerada inválida e ele perderá o direito ao prêmio. 

 

4.4 Esta Campanha é aplicável a todo o território nacional, nos estabelecimentos comerciais participantes, 

identificados com materiais promocionais da presente Campanha, e restrita às pessoas físicas que 

preencham as condições de participação estabelecidas neste Regulamento.  

 

4.5. No momento da realização do procedimento estético, a Emagrecentro verificará se o consumidor 

preenche os requisitos supracitados (foto válida e cupom vigente), de forma que carimbará/vistará o cupom 

fiscal original, para evitar que este seja utilizado mais de uma vez.  

 

4.6. A promoção é válida apenas para 01 (uma) troca de cupom fiscal por CPF, de forma que este controle 

será feito pela Emagrecentro, uma vez que o consumidor deverá fazer o seu cadastro na Emagrecentro, na 

data agendada para a realização do procedimento estético. 
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V – CONDIÇÕES GERAIS 

  

5.1 O prêmio não pode ser vendido, trocado, substituído nem convertido em dinheiro. 

 

5.2 Cada pedido de agendamento do procedimento estético, objeto da premiação, será tratado 

individualmente, não sendo possível efetuar reservas de grupo. 

 

5.3 Qualquer passo incorreto no cumprimento das regras desse Regulamento invalida a participação do 

consumidor na Campanha Promocional. As participações inválidas serão desconsideradas, não podendo ser 

inseridas correções, novas informações e/ou documentos para efetuar uma nova participação. 

 

5.4 Não serão aceitos documentos enviados após os prazos determinados no item 2.5 acima. 

 

5.5 A determinação do dia e horário da realização do procedimento estético será feita de acordo com a 

disponibilidade promocional de horários nas unidades da Emagrecentro. Em caso de indisponibilidade, a 

Emagrecentro compromete-se a apresentar datas alternativas. O horário definido não poderá ser alterado 

ou contestado.  

 

5.6 Todos os custos extras ocorridos durante a validação da participação e a realização do procedimento 

estético, como, por exemplo, deslocamento para as unidades da Emagrecentro, ligação para agendamento 

etc, serão de responsabilidade dos Participantes e não serão, em hipótese alguma, arcados pelas 

Promotoras. 

 

5.7 Qualquer pessoa, que não o Participante apto a usufruir do prêmio, pagará o preço normal dos 

procedimentos estéticos junto à Emagrecentro e estará sujeito a disponibilidade de horários. 

  

5.8 Não serão aceitos cupons fiscais e/ou fotos danificados, incompletos, modificados ou ilegíveis.  

 

5.9 Em todas as unidades da Emagrecentro, seus respectivos regulamentos e procedimentos internos 

deverão ser observados e cumpridos pelos Participantes. 

  

5.10 Ao participar da Campanha Promocional, os Participantes outorgam o direito às Promotoras de 

armazenar em banco de dados as informações pessoais fornecidas. Os Participantes ficam cientes, desde já, 

que seus dados coletados poderão ser compartilhados com as demais empresas envolvidas na realização da 

Campanha Promocional. 

 

5.11 As Promotoras não se responsabilizam por falhas no hardware, software (por exemplo, a falta de 

registro de um participante, interrupção dos serviços), nem por incidentes que tenham sido ocasionados por 

causas externas, como falhas na rede telefônica, elétrica, de banda larga ou por problemas no serviço 

prestado pelas empresas que fornecem esses serviços e que impossibilitem ao consumidor de participar da 

presente Promoção ou usufruir do seu prêmio. 

 

5.12 As Promotoras não poderão ser responsabilizadas por perda, furto, roubo, danos morais ou materiais, 
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atrasos ou preenchimento incorreto dos requisitos obrigatórios por parte dos consumidores para o 

recebimento do prêmio.  

 

5.13 É de responsabilidade dos Participantes assegurarem-se de que possuem as condições físicas e de saúde 

necessárias para usufruírem do prêmio. 

 

5.14 Por motivos de caso fortuito ou força maior que perturbem o regular decorrer da presente Campanha 

Promocional, as Promotoras poderão alterar ou substituir o prêmio por outro de valor semelhante, sem que 

seja devida qualquer compensação aos Participantes (tendo em vista sua natureza de brinde) na sequência 

da decisão tomada, devendo informar toda e qualquer alteração no Site da Campanha Promocional. A 

decisão das Promotoras é final e irrecorrível.  

 

5.15 As Promotoras reservam-se o direito de alterar o presente Regulamento, bem como prorrogar, 

suspender e/ou cancelar a Campanha Promocional, a todo o tempo, comunicando previamente no Site da 

Campanha Promocional, e, ainda, desclassificar Participantes que violem ou tentem violar o presente 

Regulamento e eventuais alterações posteriores. 

 

5.16 Qualquer reclamação ou esclarecimento sobre a Campanha Promocional deverá ser efetuado através 

do site www.leaoalimentosebebidas.com.br na página destinada à presente promoção, clicando no campo 

“fale conosco”, ou do telefone da Emagrecentro - (11) 5585-2700. Não serão aceitas reclamações que não 

sejam relativas ou não se encontrem abrangidas pelo presente Regulamento, nem após a data de 

encerramento da Campanha.  

 

5.17 Qualquer má interpretação ou tentativa fraudulenta para o não cumprimento na íntegra do presente 

Regulamento invalidará automaticamente a possibilidade de o Participante poder usufruir do prêmio, não 

respondendo as Promotoras por eventuais equívocos dos Participantes. Todas as informações que constem 

no material de comunicação da Campanha e no Site fazem parte do Regulamento. 

 

5.18 Ao aceitar participar da presente promoção, através do contato com a Emagrecentro para agendamento 

do procedimento estético, o consumidor assume estar ciente e aceitar o presente Regulamento. 

 

5.19 Todas as participações que não cumprirem o presente Regulamento serão consideradas inválidas e não 

permitirão a utilização do prêmio. 

 

5.20 A participação nesta Campanha Promocional implica a aceitação total e irrestrita deste Regulamento. O 

Regulamento desta Campanha Promocional estará disponível no Site www.leaoalimentosebebidas.com.br.  

 

5.21 Esta Campanha Promocional não implica qualquer tipo de concurso, vale-brinde, sorteio ou operação 

assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à 

autorização prévia estabelecida na Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº. 70.951/72, beneficiando indistintamente 

a todos que cumprirem ao aqui disposto. 

 

5.22 A inaplicabilidade, nulidade ou anulação de qualquer item do Regulamento não invalidará os demais, 

que continuarão vigentes até o término da Campanha Promocional. 

http://www.leaoalimentosebebidas.com.br/
http://www.leaoalimentosebebidas.com.br/
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5.23 Fica desde já eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

questões relativas a este Regulamento. 

 

 

São Paulo, 30 de junho de 2017. 


