
 
 

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. Esta Promoção será realizada por EDUARDO BIER INDL COML DE          
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (“Dado Bier”), inscrita no CNPJ sob         
o nº 00.066.130/0001-27, em parceira com CUBO COMÉRCIO DE         
ALIMENTOS LTDA (“Dado BIer Bourbon Country”), inscrita no CNPJ nº          
05.090.366/0001-12 e UMUARAMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA       
(“Dado Garden Grill Praia de Belas”), inscrita no CNPJ sob o nº            
04.295.418/0001-24, doravante denominadas em conjunto simplesmente      
Promotoras, sendo destinada exclusivamente a pessoas físicas maiores        
de 18 (dezoito) anos, que cumpram as condições estabelecidas neste          
Regulamento e queiram participar. 

1.2. A participação nesta Promoção é facultativa e implica na ciência do           
Regulamento, que estará à disposição para consulta no site         
http://dadobier.com.br e na concordância com todos os seus termos e as           
suas condições. 

1.3. Esta Promoção será realizada nos “Restaurantes Participantes”: Dado        
Bier Bourbon Country e Dado Garden Grill Praia de Belas no período de             
participação compreendido entre os dias 01/05/2019 e 31/05/2019, ou         
enquanto durarem os estoques de copos disponibilizados. 

1.4. Caso todas os copos disponibilizadas sejam integralmente distribuídas        
antes da data prevista no item acima, a Promoção será encerrada           
antecipadamente. 

1.5. De acordo com o fluxo de participações esperadas, cada Restaurante          
Participante receberá uma quantidade determinada de copos de modo         
que a ação poderá ser encerrada individualmente, ou seja, poderá          
permanecer disponível em alguns estabelecimentos e em outros não. 

1.6. Nessa hipótese, os materiais de divulgação desta Promoção serão         
retirados do Restaurante cujo estoque de copos se esgotou. 

1.7. Para participar desta Promoção, os interessados deverão realizar suas         
compras nos moldes e nos horários estabelecidos neste Regulamento,         
conforme a localização do Restaurante Participante de sua escolha, de          
segunda a quinta à partir das 19h, sextas e sábados à partir das 19h30. 

1.8. Dentro do período e horário de participação, mãe e filho ou mãe e filha              
que comprarem 02 (dois) Buffets Tradicionais acompanhados de 02         
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(dois) chopes de 300 ml da marca Dado Bier (os “produtos           
promocionados”) terão direito a receber 01 (um) copo exclusivo no ato           
do pagamento, mediante comprovação de parentesco por documento        
oficial e com foto. 

1.9. Os produtos promocionados deverão ser adquiridos mediante a emissão         
de 01 (um) único cupom fiscal. 

1.10. Esta Promoção se destina exclusivamente a produtos consumidos no         
restaurante. 

1.11. Esta Promoção não é cumulativa com outras promoções, ofertas,         
cortesias, descontos e/ou benefícios já existentes durante o período de          
participação. 

1.12. Caso o cliente opte por utilizar cortesias, vales, descontos ou similares,           
não fará jus ao recebimento do copo, eis que, nos termos deste            
Regulamento, constitui condição de participação a compra dos produtos         
promocionados por seu valor integral dentro do período de validade          
desta Promoção. 

 

 

2. DO PROCEDIMENTO DE ENTREGA DOS COPOS 
2.1. Os copos serão oferecidas em 05 (cinco) modelos diferentes indicados          

abaixo: 

- Copo Dado Bier Ipa 
- Copo Dado Bier Royal Black 
- Copo Dado Bier Chocolate 
- Copo Dado Bier Original 
- Copo Dado Bier 

2.2. Os copos serão produzidos exclusivamente para distribuição aos clientes         
que participarem desta Promoção e em nenhuma hipótese serão         
vendidas nos Restaurantes Participantes durante a promoção. 

2.3. Igualmente, não poderão ser convertidas em dinheiro nem descontos         
para aquisição de produtos ou serviços fornecidos pelas Restaurantes         
Participantes. 



 
 

2.4. Os contemplados farão jus tão somente aos brindes oferecidos, sendo          
proibida qualquer obtenção de vantagem econômica. 

2.5. Os copos serão entregues livres e desembaraçadas de quaisquer ônus          
pelo atendente aos clientes no momento em que efetuarem o          
pagamento. 

2.6. Os participantes poderão escolher o modelo do copo de sua preferência           
conforme a disponibilidade de estoque do Restaurante Participante no         
momento da troca. 

2.7. Caso ocorra o término do estoque de um dos modelos, os clientes não             
poderão solicitar o recebimento do copo no modelo esgotado. 

2.8. Nessa hipótese, a Promoção prosseguirá até que sejam distribuídas         
todas os copos disponíveis naquele Restaurante. 

2.9. A responsabilidade da Dado Bier, Dado Bier Bourbon Country e Dado           
Garden Grill Praia de Belas se encerrará com a entrega dos copos e             
conclusão do procedimento de troca. 

2.10. O cliente deverá verificar a integridade do copo e, caso constate           
qualquer irregularidade, deverá solicitar sua substituição imediata por        
outra peça em perfeitas condições, conforme a disponibilidade do         
estoque. 

 

3. DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO 
3.1. Os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de          

participação, sendo sumariamente sujeitos à desclassificação os que        
cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos         
à responsabilização penal e civil. 

3.2. Estão impedidos de participar desta Promoção: (i) as pessoas jurídicas e           
(ii) as pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos. Os impedidos de            
participar, quando identificados, não farão jus o copo por não terem           
cumprido todas as condições de participação estabelecidas neste        
Regulamento. 

3.3. Os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada         
ficarão sujeitos à responsabilização penal e civil. 



 
 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A presente distribuição de prêmios é gratuita, não cabendo qualquer          
ônus aos contemplados. 

4.2. Em virtude do recebimento dos copos, os contemplados autorizam,         
desde já, a utilização, a título gratuito, de seus nomes, imagens e sons             
de voz, em qualquer um dos meios escolhidos pela Dado Bier, Dado Bier             
Bourbon Country e Dado Garden Grill Praia de Belas, para divulgação           
desta Promoção, pelo período de 12 (doze) meses contados do seu           
término. 

4.3. Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato com           
Dado Bier, Dado Bier Bourbon Country ou Dado Garden Grill Praia de            
Belas por meio de envio de e-mail ao Serviço de Atendimento ao            
Consumidor dadobier@dadobier.com.br, dentro do período de      
participação. 


