REGULAMENTO
Campanha Black Week - Mr.Cheney

1. A promoção ocorrerá entre os dias 25/11/19 até 29/11/19 (Black Week) durante
todo o horário de funcionamento regular das unidades da rede Mr Cheney Cookies.
2. A promoção comemora a Semana do Black Friday na rede Mr. Cheney Cookies.
3. As promoções serão diferentes para cada dia da semana conforme abaixo:

25.11 (Segunda-feira) – 20% off no Cinnamon
26.11 (Terça-feira) – 20% off no Cheesecake
27.11 (Quarta-feira) – 30% off na Apple Pie
28.11 (Quinta-feira) – 40% off no Cookie Ice Mountain
29.11 (Sexta-feira) – 50% off no Brownie

3.1. Os produtos contemplados nessa promoção são somente os constantes no item
3, sendo vedada a troca por outro produto ainda que de valor similar.
3.2. Os produtos terão o desconto aplicado exclusivamente para venda onde o
cliente pode retirar o produto na loja e pagar na própria loja, o desconto não será
aplicável para compras por meio de aplicativos de delivery (Ifood).
4. Não existe um número limite de produtos por CPF. Os atendentes poderão

informar que determinados sabores estão indisponíveis ou até mesmo encerrar a
promoção antes do término do horário de funcionamento da unidade caso o estoque
esteja esgotado.
5. A promoção não é cumulativa com nenhuma outra promoção ou desconto.
6. O produto retirado na promoção não poderá ser utilizado para a produção de
outras sobremesas.
7.

As fotos postadas no Instagram através de hashtags #BlackWeekMrcheney

#MrCheney #MrCheneyCookies, entre outras poderão ser publicadas nos canais de
comunicação do Mr. Cheney (site, Facebook e Instagram) como forma de
divulgação da promoção, mediante documentos de autorização de imagens.
8. O regulamento estará disponível nas lojas.
9. A simples participação nesta promoção implica na presunção de conhecimento e
aceitação integral e irrestrita do presente regulamento.
10.

A participação nesta promoção é voluntária não estando condicionada ao

pagamento e/ou compra de quaisquer produtos ou serviços adicionais pelos
participantes, sendo de caráter exclusivamente promocional.
11. Incentivamos a divulgação da Semana Black Week nas mídias sociais.
12.

As unidades Mr. Cheney Cookies poderão solicitar dados básicos dos

consumidores para controle da quantidade de produtos distribuídos.
13. O prêmio/produto ganho não poderá ser convertido em dinheiro e não poderá
ser utilizado para a formação de combos e outras promoções.
14. O produto comprado será entregue apenas nos dias respectivos entre
25/11/2019 e 29/11/2019, conforme cronograma descrito no item 3, não sendo
válido para retirada em outros dias.
15. A rede Mr. Cheney Cookies não garante a duração da promoção, sendo que em
algumas unidades a ação poderá encerrar mais cedo do que em outras devido ao
alto volume de clientes e fãs da marca.

16. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas primeiramente pelo
operador da unidade e em última estância pela MCC Franchising Ltda (Mr. Cheney),
de forma soberana e irrecorrível.

