
REGULAMENTO DIA DO COOKIE

1. A promoção ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2021.
2. Cada loja terá uma mecânica de participação, podendo alterar horários da

promoção e formato de venda (loja física ou delivery). Confira abaixo qual
mecânica cada loja irá atuar:

a. Promoção válida somente no PDV até as 13h para as unidades:

AEROPORTO VIRACOPOS MANAUARA

AMÉRICAS SHOPPING MENEZES CORTES

ANÁLIA FRANCO MILLENNIUM OPEN MALL

BARRA SHOPPING RJ MOOCA

BAURU SHOPPING NATAL SHOPPING

BH BOULEVARD NORTE SHOPPING

BH SHOPPING NOVA AMÉRICA

BOTAFOGO PRAIA SHOPPING OUTLET PREMIUM GRANDE SP

BOULEVARD SHOPPING BAURU PARKSHOPPING BRASÍLIA

BOURBON SHOPPING PÁTIO PAULISTA

CASA VERDE PLAZA NITEROI RJ

CATARINA RECIFE

CENTER NORTE RIBEIRÃO SHOPPING

CONGONHAS RIO DESIGN BARRA

CUIABÁ RIO SUL

DOWNTOWN SANTA CRUZ

ELDORADO SÃO LUÍS SHOPPING

FLAMBOYANT GO SERRAMAR

GRANDE RIO SHOPPING DA ILHA - SÃO LUÍS

HIGIENÓPOLIS
SHOPPING INTERNACIONAL DE
GUARULHOS

IBIRAPUERA SHOPPING RECREIO

ICARAÍ TIETÊ PLAZA

IGUATEMI ALPHAVILLE TIJUCA

IGUATEMI CAMPINAS TUCURUVI

IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO VERBO DIVINO

ILHA PLAZA (ILHA DO
GOVERNADOR) VIA PARQUE

IPANEMA WEST PLAZA

Sujeito aos horários de funcionamento de shoppings e centros comerciais.



b. Promoção válida somente no PDV e em plataformas de delivery até as
13h para as unidades:

DIAMOND MALL

sujeito aos horários de funcionamento de shoppings e centros comerciais.

c. Promoção válida somente no PDV o dia todo para as unidades:

IGUATEMI FARIA LIMA

JUNDIAÍ

PAMPLONA

PARQUE SHOPPING MAIA
GUARULHOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SHOPPING MORUMBI TOWN

SUPER SHOPPING OSASCO

TOP CENTER

Sujeito aos horários de funcionamento de shoppings e centros comerciais.

d. Promoção válida somente para delivery até as 13h para as unidades:

GRANJA VIANA

CENU

e. Promoção válida somente para delivery o dia todo para a unidade:

LONDRINA

f. Promoção válida no PDV e nas plataformas de delivery o dia todo para as
unidades:

CENTRO ALPHAVILLE

CIDADE SÃO PAULO

GALERIA METRÓPOLE

GOLDEN SQUARE

JARDIM SUL

JUIZ DE FORA



PLAZA SUL

PRAIA GRANDE

SALVADOR SHOPPING

SANTO ANDRÉ

SHOPPING ABC

SHOPPING CAMPO GRANDE

SHOPPING DA BAHIA

SHOPPING DA ILHA - SÃO LUÍS

SHOPPING METROPOLITANO RJ

SHOPPING VITÓRIA

VILA OLÍMPIA

Sujeito aos horários de funcionamento de shoppings e centros comerciais.

3. A promoção comemora o Dia do Cookie na rede Mr. Cheney Cookies.
4. No dia da promoção a rede Mr. Cheney Cookies venderá cookies de tamanho e

sabores clássicos em valor promocional com 50% de desconto nos horários e
mecânicas descritas acima.

5. Os produtos contemplados nesta promoção são os sabores clássicos: chocolate
chips, double chocolate, triple chocolate, white chocolate chips, chocolate chips with
M&Ms, macadamia, oatmeal raisins, brownie cookie.

6. O número limite de cookies por CPF está a critério da unidade. Acima de 250
cookies vendidos na unidade com o desconto no dia da promoção os atendentes
poderão informar que determinados sabores estão indisponíveis ou até mesmo
encerrar a promoção antes do término do horário estabelecido para a ação.

7. O sabor do cookie será escolhido pelo cliente, conforme disponibilidade de produtos
ao longo do dia em cada unidade.

8. A promoção não é cumulativa com nenhuma outra promoção ou desconto.
9. Produtos que incluam sorvete e recheios (ex. creme de avelã, doce de leite, etc) não

estão contemplados na promoção, tal como cookie day after, mini cookie, cookie
sandwich, cookie ice mountain, cookie decorado, cookie with fruit, big cookie e
cookie packs, sobremesas não estão contempladas na promoção.

10. O cookie retirado na promoção não poderá ser utilizado para a produção de outras
sobremesas como Cookie Ice Mountain, Cookieshake, Cookie Sandwich e outros.

11. As fotos postadas no Instagram através de hashtags #DiaDoCookie #MrCheney
#MrCheneyCookies, #Cookielovers entre outras poderão ser publicadas nos canais
de comunicação do Mr. Cheney (site, Twitter, Facebook e Instagram) como forma de
divulgação da promoção, mediante documentos de autorização de imagens.

12. O regulamento estará disponível nas lojas
13. A simples participação nesta promoção implica na presunção de conhecimento e

aceitação integral e irrestrita do presente regulamento.
14. 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.

15. Incentivamos a divulgação do Dia do Cookie nas mídias sociais.



16. As unidades Mr. Cheney Cookies poderão solicitar dados básicos dos consumidores
para controle da quantidade de produtos distribuídos.

17. O prêmio/produto ganho não poderá ser convertido em dinheiro e não poderá ser
utilizado para a formação de combos e outras promoções.

18. O produto comprado será entregue apenas no dia 04 de dezembro de 2021, não
sendo válido para retirada em outros dias.

19. 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.

20. 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.


