
 REGULAMENTO DA AÇÃO PROMOCIONAL COMPROU GANHOU  
 
 
1.  AÇÃO 

 
1.1. A   ação promocional COMPROU GANHOU é realizada pela NESTLÉ BRASIL LTDA., empresa 
com sede na R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 691 – torre Sigma, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 60.409.075/0001-52 (a seguir apenas “NESTLÉ”), A participação na ação promocional é 
voluntária e implica o conhecimento e aceitação de todos os termos e condições deste regulamento. 
 
2. NATUREZA DA PROMOÇÃO 
 
2.1. A participação na ação promocional não implica qualquer tipo de sorteio, vale-brinde ou operação 
assemelhada, independendo de qualquer modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeita à 
autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 
 
3. VIGÊNCIA 
 
3.1. O período de realização da ação promocional é de 15/06/2019 até 31/08/2019 (horários oficiais 
de Brasília), em todo o território nacional. 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Podem participar da ação promocional as pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, 
capazes, que comprarem e cadastrarem, no período de 15/06/2019 às 00h01 até às 23h59 do dia 
31/08/2019 (horário oficial de Brasília), uma máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto® de qualquer 
modelo, quais sejam, Lumio, Mini Me, Genio II, Piccolo, Drop ou Movenza (“Produtos”), em todo o 
território nacional. 
 

4.2. Os clientes que realizarem a compra dos Produto(s) nos termos acima (“Participantes”), 
receberão um código de resgate (“Código de Resgate”), que dará direito à degustação de 2 (dois) 
meses de Globoplay (“Prêmio”), a contar da validação do Código de Resgate, conforme disposto 
no item 4.3, abaixo, para acesso no território nacional. Será oferecido 1 (um) Código de Resgate 

para os Participantes por cada Produto adquirido e cadastrado no período mencionado acima.  
4.3. O Código de Resgate apenas poderá ser validado até o dia 30/09/2019. Após essa data, o 
Participante não poderá mais validar o Código de Resgate e perderá o direito ao Prêmio.  
 
4.4. Canais de Participação da Promoção: (i) lojas de eletrodomésticos no território nacional (ii) e-
commerce de eletrodomésticos, incluindo mas não se limitando ao site da Nescafé® Dolce Gusto ® 
(iii) redes varejistas que possuem eletrodomésticos. 
 
4.5. A presente Promoção será válida apenas para novos assinantes do Globoplay.   
 
5. MECÂNICA 
 
5.1. Para participar da ação promocional, o interessado deverá obrigatoriamente, observar as 
condições estabelecidas no item 4 deste Regulamento e, ainda:  
 

• Não ser assinante do Globoplay. 
• Acessar o site www.nescafe-dolcegusto.com.br, clicar no link destinado “Inverno perfeito 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® e GLOBOPLAY compre uma máquina e ganhe 2 (dois) meses de 
assinatura GLOBOPLAY”, e seguir os passos abaixo:  

I. Efetuar o cadastro no site. Se já for cadastrado, efetuar o login; 

https://www.nescafe-dolcegusto.com.br/
Leticia Chrispim - GGLOBO
Nota para Nestlé: favor inserir a hora em que a promoção se inicia.



II. Preencher o formulário com os seguintes dados: nome e CPF do comprador que 
consta na Nota Fiscal ou Cupom Fiscal; número da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal; 
data de emissão da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal; nome e CNPJ do emissor da 
nota; 

III. Anexar a foto da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra da máquina participante 
da promoção. Os arquivos deverão respeitar o limite máximo de 1,5 MB 
(megabytes). A foto deve ser legível e completa, caso contrário será negada. 

 
• O cupom será concedido após validação pela NESTLÉ da documentação citada completa, 

em até 10 (dez) dias úteis, sendo que a confirmação da disponibilidade do cupom será 
enviada para o e-mail cadastrado pelo consumidor. É necessário habilitar a permissão de 
receber e-mails promocionais do Site NESTLÉ, para receber o Código de Resgate.  

 
• Após receber o e-mail com a validação da documentação pelo site Nescafé Dolce Gusto, o 

Participante deverá acessar o site do Globoplay através de globoplay.com/nescafedolcegusto 
(“Site Globoplay”), realizar o seu cadastro, informar todos os seus dados, meio de pagamento 
(para o caso de permanecer com a assinatura do Globoplay após o período do Prêmio), e 
ativar o Código de Resgate recebido.  

 
• Para ativar o Código de Resgate recebido e usufruir do Prêmio será preciso inserir no Site 

Globoplay o Código de Resgate para validá-lo. 
 

• Os consumidores que comprarem a máquina diretamente no site nescafe-dolcegusto.com.br 
receberão o código automaticamente por e-mail em até 3 dias úteis após a confirmação do 
pagamento. 

 
6. PRÊMIO 
 
6.1. 2 (dois) meses de degustação do Globoplay, contados a partir da data de validação do Código 
de Resgate pelo Participante. 
 
6.2. O Participante que não cancelar o Globoplay antes do decurso deste prazo de 2 (dois) meses, 
passará a ser automaticamente cobrado pelo valor da mensalidade do Globoplay vigente à época, a 
partir do 3º (terceiro) mês, conforme meio de pagamento indicado no momento do seu cadastro. 
 
7. RESPONSABILIDADES 
 
7.1. A NESTLÉ não se responsabiliza por dados incorretos e/ou incompletos informados pelo 
Participante, assim como políticas de spam do e-mail informado pelo Participante que possam 
impedir o recebimento do e-mail com o Código de Resgate do Prêmio. 
 
7.2. A responsabilidade da NESTLÉ perante os Participantes encerra-se no momento da concessão 
do Prêmio, inclusive com relação a vícios ou defeitos e/ou problemas, bem como quanto à forma de 
utilização do Prêmio.  
   
8. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 
 
8.1. A divulgação da ação promocional será feita através das seguintes plataformas: no Site NESTLÉ, 
em pontos de venda selecionados pela NESTLÉ no território nacional, no Site Globoplay e por outros 
meios de mídia e comunicação, a critério da NESTLÉ. 
 
8.2. O regulamento completo desta Promoção estará disponível no Site NESTLÉ. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
9.1. Não farão jus ao Prêmio os Participantes que não atenderem aos requisitos previstos neste 
Regulamento ou que praticarem ou tentarem praticar atos fraudulentos ou de violação a este 
Regulamento. Considera-se fraude, para efeito deste item, a obtenção de vantagens e/ou benefícios 
de forma ilícita. 
 
9.2. A Promoção não é cumulativa, ou seja, limita-se ao recebimento único e máximo de 01 (um) 
Código de Resgate por CPF, independentemente da quantidade de Produto(s) adquiridos. 
 
9.3. Não podem participar da Promoção pessoas jurídicas e pessoas físicas e empregados da 
NESTLÉ e demais empresas diretamente envolvidas na Promoção e/ou na sua premiação. 
 
9.4. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos Participantes desta Promoção deverão 
ser dirimidas pela NESTLÉ. 
 
9.5. A NESTLÉ se reserva no direito de encerrar esta Promoção a qualquer momento, mediante 
comunicação em seus canais online de divulgação, incluindo o Site NESTLÉ, e sem prejuízo dos 
Participantes que adquiram os Produto(s) e fazem jus ao Prêmio, até a data do efetivo encerramento 
da Promoção. 
 
9.7. O Prêmio não poderá ser convertido em dinheiro. 
 
9.8. Ao participar desta ação promocional, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão 
outorgando o direito à NESTLÉ de armazenar em banco de dados seus dados pessoais e demais 
informações que porventura lhe sejam solicitados, bem como o direito de utilizar e compartilhar tais 
dados para os fins necessários à adequada realização, divulgação e conclusão desta ação 
promocional, e, ainda, para eventuais contatos com os Participantes. 
  
9.9. Aplica-se à ação promocional a legislação brasileira, em toda e qualquer disputa que decorra da 
sua execução e/ou deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, a sua divulgação, condução, 
participação e premiação. 
 

 
 
 
 


