
Regulamento Campanha Halloween Mr. Cheney - Clientes

1. A campanha ocorrerá do dia 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2021 durante
todo o horário de funcionamento regular das unidades da rede Mr. Cheney Cookies, sujeito
aos horários de funcionamento de shoppings e centros comerciais, e observando os
protocolos de segurança em razão da pandemia do coronavírus.
2. A campanha é em parceria com o Filme “A Família Addams 2” na rede Mr. Cheney
Cookies.
3. A mecânica da campanha funcionará da seguinte maneira: Combo Família Addams de
Nano Cookies, composto por uma caixa com embalagem promocional, contendo 24 nano
cookies e 1 ingresso do filme “A Família Addams 2” para os combos vendidos.
3.1. Os produtos contemplados nesta campanha são 24 Nano Cookies dos sabores:
Tradicional, Duplo ou Triplo.
3.2. Essa promoção é aplicada tanto para ponto de venda como para aplicativo de delivery
das unidades participantes (verificar disponibilidade).
4. Limitado a 1 ingresso por combo.
5. Promoção válida enquanto durarem os estoques.
5.1. Os sabores de cookie disponíveis para esta campanha são: Tradicional (Chocolate
Chips), Duplo (Double Chocolate) ou Triplo (Triple Chocolate).
6. A promoção não é cumulativa com nenhuma outra promoção ou desconto.
7. Os únicos produtos contemplados na promoção são 3 tipos de Cookies Clássicos
(Chocolate Chips, Triple Chocolate ou Double Chocolate).
8. Todos os consumidores que comprarem o “Combo Família Addams” ganharão 1 (um)
ingresso para assistir o filme “A Família Addams 2) nos cinemas, através de pontos de
venda físicos e delivery, mediante à disponibilidade de estoque.
9. As fotos postadas no Instagram através de hashtags  #deliciosamentehorrivel #MrCheney
#MrCheneyCookies, entre outras poderão ser publicadas nos canais de comunicação do Mr.
Cheney (Facebook https://www.facebook.com/mrcheneycookies e Instagram
@mrcheneyoficial) como forma de divulgação da promoção, mediante documentos de
autorização de imagens, apenas para divulgação.
10. O regulamento estará disponível na nossa bio do Instagram @mrcheneyoficial.
11. A simples participação nesta promoção implica na presunção de conhecimento e
aceitação integral e irrestrita do presente regulamento.
12. A participação nesta promoção é voluntária não estando condicionada ao pagamento
e/ou compra de quaisquer produtos ou serviços adicionais, além dos indicados no item 3
deste regulamento, pelos participantes, sendo de caráter exclusivamente promocional.
13. Incentivamos a divulgação da Campanha de Halloween nas mídias sociais.
14. As unidades Mr. Cheney Cookies poderão solicitar dados básicos dos consumidores
para controle da quantidade de produtos distribuídos.
15. O prêmio/produto ganho não poderá ser convertido em dinheiro e não poderá ser
utilizado para a formação de combos e outras promoções.
16. 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.
17. Os ingressos contemplados nesta promoção contêm especificações descritas no item
17.1. deste regulamento.



17.1. Compra. Os convites são válidos de segunda a quarta-feira após a data de estreia.
Eles não são válidos no Cinemark Iguatemi (São Paulo), salas Cinemark XD, salas
Cinemark 3D, Dbox e Prime, Cinépolis JK (São Paulo), Cinépolis Patio Batel (Curitiba),
Espaço Rio Design (Rio de Janeiro), Cinemas da Rede Araújo, Cinemas do Grupo Estação,
Kinoplex Platinum, KinoEvolution, salas Kinoplex 3D, PlayArte Splendor (São Paulo), salas
Magic D, Sala Cinépic, Sala VIP e poltronas do Espaço VIP dos cinemas Cinesystem, Salas
UCI Xplus, UCI DeLux, poltronas UCI SuperSeat e UCI Super D, IMAX , salas “VIP”,
“Prime”, “Premier”, Salas Extreme e Poltronas Executivas da Playart, Salas Magic, qualquer
sala MacroXE da Cinépolis, Salas VIP Cinemais, Cines Panambi 1 e 2 (Toledo - PR) e sala
TSX laser do Cineplus de qualquer cinema do Brasil, Centerplex MEGA Dolby Atmos, 4D
E-Motion, VIP Supremo e Espaço VIP Supremo e Sala Gold do Cine Show Beiramar
(Florianópolis) e Cine Super K. Nos cinemas Kinoplex a troca é válida somente no dia da
sessão, não podendo haver emissão antecipada de ingressos.
18. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas primeiramente pelo
operador da unidade e em última instância pela MCC Franchising Ltda (Mr. Cheney), de
forma soberana e irrecorrível.


