
 
 

Regulamento Compre e Ganhe 
 “Cine: Trocando os Pés” 

 
1. AÇÃO: 

 
1.1 - Esta é uma ação promocional por prazo determinado e de participação facultativa na 
modalidade compre e ganhe, denominada “Cine CRF: Filme Trocando os Pés” (doravante 
denominada simplesmente “Ação”), sendo promovida pela COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL 
LTDA situada na Rua Rio Grande, 752, Bairro Vila Mariana, Cep 04018-002, São Paulo – SP - 
BRASIL, inscrita no CNPJ/MF 00.382.468/0001-98 (doravante denominada simplesmente 
“Promotora”). 
 
1.2 - A Ação tem participação voluntária, sendo destinada a qualquer pessoa física interessada, 
residente no Brasil, desde que cumpridas todas as regras deste regulamento (doravante 
denominados simplesmente “Participantes”). 
 
1.3. - A determinação dos ganhadores não está sujeita a qualquer tipo de sorteio, concurso ou 
operação assemelhada. Esta Ação não se enquadra nas disposições da Lei nº 5.768/71 e suas 
respectivas regulamentações e, portanto, não está sujeita aos seus termos, inclusive no que se 
refere à necessidade de autorização prévia. 
 
1.4 - Esta Ação tem por objetivo conceder, gratuitamente, 01 (um) Vale-ingresso mediante 
compra de 1 (um) ingresso inteiro para assistir ao filme “Trocando os Pés” (doravante 
denominado simplesmente “Brinde”), a todos os Participantes que cumprirem o disposto neste 
regulamento durante o período descrito abaixo ou o término dos estoques de Brindes, o que 
ocorrer primeiro. As principais características do Brinde poderão ser encontradas no item 4 deste 
regulamento. 
 
1.5 – Esta Ação é válida somente nas lojas físicas participantes, que estarão sinalizadas com 
material de divulgação. Não são válidos na Ação produtos que tenham sido adquiridos fora do 
período de vigência da Ação, em lojas não participantes, em lojas virtuais mesmo que sejam de 
uma rede participante, ou após o término do estoque de Brindes. 
 
 

2. PERIODOS: 
 
2.1 – Compra: Serão aceitas compras realizadas e processadas com sucesso entre 01 de junho 
de 2015 a 15 de junho de 2015, durante o horário comercial das lojas participantes do 
Hipermercado Carrefour. 
 
2.2 – Troca: Serão aceitas as trocas realizadas na Drogaria “Carrefour” da mesma loja onde foi 
realizada a compra, entre 01 de junho de 2015 a 15 de junho de 2015, durante o horário 
comercial das lojas participantes e somente no dia da compra com o devido cupom fiscal. 
 

3. PARTICIPAÇÃO E MECÂNICA: 
 
3.1 - Para participar, os interessados deverão adquirir, exclusivamente nas lojas participantes, no 
mínimo um creme dental e uma escova ou um enxaguante bucal, todos da marca Colgate 
de qualquer variante e tamanho de embalagem durante o período de compra acima e no 
mesmo cupom fiscal.  
 

3.1.2 Atenção: Todos os packs promocionais serão computados como 1 (um) único 
produto. Assim, caso o consumidor adquira mais de 1 (um) pack, por exemplo, 3 
(três), conforme o regulamento da promoção, terá direito a apenas 1 (um) vale-
ingresso. 

 



 
 
3.2 – Realizada a compra, o Participante deverá se encaminhar a Drogaria “Carrefour” da loja em 
que efetuou sua compra e apresentar seu cupom fiscal contendono no mínimo um creme 
dental, mais uma escova e mais um enxaguante bucal, todos da marca Colgate, podendo 
então trocá-lo por 1 (um) ou mais Vale-ingressos para acompanhante para o filme “Trocando os 
Pés” de acordo com os itens 3.4 e 3.5 abaixo. O cupom fiscal de compra será marcado e não 
poderá ser reapresentado para futuras trocas. 
 
3.3 – Cada aquisição de no mínimo um creme dental, mais uma escova e mais um enxaguante 
bucal, todos da marca Colgate, dará direito a 01 (um) Vale-ingresso. Cada múltiplo do combinado 
(um creme dental, mais uma escova e mais um enxaguante bucal, todos da marca Colgate) dará 
direito ao correspondente número de Vale-ingressos, enquanto durarem os estoques ou o período 
da Ação. 
 

3.3.1 Atenção: Todos os packs promocionais serão computados como 1 (um) único 
produto. Assim, caso o consumidor adquira mais de 1 (um) pack, por exemplo, 3 
(três), conforme o regulamento da promoção, terá direito a apenas 1 (um) vale-
ingresso. 
 
3.3.2 – Para cada vale-ingresso é necessário a compra de 1 (um) ingresso inteiro. 

 
 
 
3.4 – Não serão aceitas somatórias de compras realizadas em cupons fiscais distintos, bem como 
eventuais saldos de quantidades adquiridas que não tenham sido suficientes para a realização de 
uma troca, sendo que referidos saldos serão desprezados.  
 
Exemplos: 
 

a) Na compra de no mínimo um creme dental e uma escova ou um enxaguante bucal, todos 
da marca Colgate = 01 Vale-ingresso para o acompanhante; 

b) Na compra de três cremes dentais, duas escovas ou dois enxaguantes bucais (todos da 
marca Colgate) = 02 Vales-ingresso para os acompanhantes. 

 
3.5 – As trocas devem ser realizadas na mesma loja, no ato da compra ou dentro do período da 
ação. Não serão aceitas trocas posteriores. 
 

4. BRINDES 
 
4.1 – Os Brindes da Ação são os Vales-Ingressos para acompanhante para assistir ao filme 
“Trocando os Pés”. 
 
4.2 – Os Vale-ingressos objetos desta Ação são individuais e dão direito ao Participante, após a 
compra de 1 (um) ingresso inteiro. a ganhar um ingresso para seu acompanhante, na mesma 
sessão e no mesmo dia e horário, para uma sessão do filme “Trocando os Pés”. 
 

4.3 – Os Vale-ingressos serão válidos a partir do dia 01 de junho de 2015 de segunda-feira a 
quinta-feira,  exceto em feriados, em todos os cinemas conveniados da Ação.  

 
4.4 – A Ação não é válida para os seguintes cinemas: Cinemas Araújo, grupo Estação RJ, 
Cinemark do Shopping Iguatemi SP, salas Cinemark Bradesco Prime do Shopping Cidade Jardim 
e Shopping Tamboré, salas XD Cinemark, Kinoplex Park Shopping Platinum (Brasília), Kinoplex 
Vila Olímpia Platinum (São Paulo), salas Cinépolis JK – Iguatemi, salas VIPs do Cinépolis 
Iguatemi Alphaville, sala VIP do Shopping Neumark Blumenau e IMAX UCI e sala VIP UCI De 
Lux, salas PlayArte Splendor, localizada no Shopping Paulista, e todas as salas VIPs.  
 



 
 
4.5 – Os Brindes oferecidos são pessoais e intransferíveis e não poderão ser trocados, em seu 
todo ou em parte, por dinheiro ou qualquer outra coisa, bem como não poderão ser 
comercializados. 
 
4.6 – Cabe ao Participante consultar a programação do filme nos cinemas participantes e a 
classificação etária indicada, estando sujeito às regras do cinema e disponibilidade de lugares na 
sessão desejada. 
 
4.7 – A quantidade de Brindes será alocada dentre as lojas participantes em quantidades 
estimadas conforme a previsão de vendas da Colgate, e a seu exclusivo critério. A quantidade 
total estimada de Brindes para essa ação é de 50.000 unidades. 
 
4.8 – Caso os Brindes não estejam mais disponíveis em determinada loja, a Ação poderá ser 
encerrada naquela loja, ainda que ela prossiga normalmente em outros pontos de venda 
participantes. 
 
4.9 – Eventuais remanejamentos de quantidades de Brindes poderão ser realizados no decorrer 
da Ação, porém o Participante estará sempre sujeito à disponibilidade dos Brindes na loja onde 
efetuou sua compra. 
 
4.10 – Caso não sejam utilizados nas condições descritas neste regulamento, os Brindes 
oferecidos perderão automaticamente sua validade. A não utilização dos Brindes não gera direito 
a qualquer espécie de ressarcimento ou indenização, mesmo se pleiteado durante o período de 
vigência da Ação, perdendo assim o Participante qualquer direito a usufruir do Brinde ofertado. 
 
4.11 – Além das condições especificadas no presente regulamento, os Participantes estarão 
sujeitos às regras e condições de utilização do Vale-ingresso, bem como às regras do cinema 
participante. 
 
4.12 – As obrigações da Promotora com os Participantes que fizerem jus aos Brindes se 
encerrará com a entrega do Vale-ingresso. Esta entrega será realizada no balcão de Serviço de 
Atendimento ao Consumidor da loja participante, durante seu horário de funcionamento. 
 
4.13 – A Colgate não se responsabilizará pela correta utilização dos Vale-ingressos, bem como 
pela qualidade e satisfação do Participante com o serviço. Eventuais reclamações ou 
insatisfações deverão ser direcionadas diretamente a fornecedora do Brinde - WMIX. 
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
5.1 - Os interessados, ao efetivarem suas participações, manifestam sua total concordância com 
as regras e o regulamento da Ação, o qual poderá ser alterado por motivo considerado relevante 
pela Promotora. Quaisquer alterações serão comunicadas nas lojas participantes. 
 
5.2 – A relação de lojas participantes poderá sofrer alterações a critério da Promotora. Em caso 
de dúvida quanto à participação ou não de uma loja, o consumidor deverá perguntar ao gerente 
da loja antes de efetuar a sua compra, caso julgue ser esse um fator relevante na sua decisão de 
aquisição do produto. 
 
5.3 – O Regulamento completo da Ação estará disponível nas lojas participantes a partir do início 
da Ação. 
 
5.5 – Em caso de dúvidas, a Promotora disponibilizará um Serviço de Atendimento ao 
Consumidor através de e-mail pelo site www.colgate.com.br/contato.  
 



 
 
5.6 - Quaisquer pontos não abordados neste regulamento serão dirimidos por uma Comissão 
Julgadora formada pela Promotora e suas agências. Suas decisões serão soberanas, 
irrevogáveis e irrecorríveis e levarão em conta a legislação pertinente. 
 
 

Lojas Participantes 
 

 

Carrefour REGIÃO 

BAN_-_BRASILIA_ASA_NORTE Centro-oeste 

BSB_-_BRASILIA_SUL Centro-oeste 

GOP_-_GOIANIA_ANAPOLIS Centro-oeste 

GOS_-_GOIANIA_SUL Centro-oeste 

GSD_-_GOIANIA_SUDOESTE Centro-oeste 

FOB_-_FORTALEZA_BARAO Nordeste 

FOR_-_FORTALEZA Nordeste 

JPB_-_JP_CIDADE_DOS_BANCARIOS Nordeste 

JPE_-_JOAO_PESSOA Nordeste 

NTL_-_NATAL Nordeste 

NZN_-_NATAL_ZONA_NORTE Nordeste 

BCV_-_CASA_VERDE Sudeste 

BGU_-_GUARULHOS_DUTRA Sudeste 

BHA_-_BH_AMERICA Sudeste 

BHC_-_CONTAGEM Sudeste 

BHD_-_DEL_REY Sudeste 

BHP_-_PAMPULHA Sudeste 

BHS_-_BH_SHOPPING Sudeste 

BSA_-_SANTO_ANDRE_SHOPPING Sudeste 

BTA_-_TATUAPE_CELSO_GARCIA Sudeste 

BTU_-_TUCURUVI Sudeste 

CBR_-_BELFORD_ROXO Sudeste 

CPV_-_CAMPINAS_VALINHOS Sudeste 

DDC_-
_DUQUE_DE_CAXIAS_BRIGADEIRO Sudeste 

DMA_-_DIADEMA Sudeste 

ECN_-_CENTER_NORTE Sudeste 

ECP_-_CAMPINAS Sudeste 

EPP_-_PRES_PRUDENTE Sudeste 

GRU_-_GUARULHOS Sudeste 

JDI_-_JUNDIAI Sudeste 

JFO_-_JUIZ_DE_FORA Sudeste 

OSC_-_OSASCO Sudeste 

PIR_-_PIRACICABA Sudeste 

RJB_-_BARRA Sudeste 

RJJ_-_SULACAP Sudeste 

RJM_-_MANILHA Sudeste 

RJS_-_NORTE_SHOPPING Sudeste 

RPN_-_RIBEIRAO_PRETO_NORTE Sudeste 



 
 

RPS_-_RIBEIRAO_PRETO Sudeste 

SBC_-_SAO_BERNARDO Sudeste 

SBD_-_DEMARCHI Sudeste 

SBK_-_BROOKLIN Sudeste 

SBP_-_SAO_BERNARDO_PAULICEIA Sudeste 

SJA_-_JABAQUARA Sudeste 

SJC_-_SAO_JOSE_DOS_CAMPOS Sudeste 

SJP_-_SAO_JOSE_RIO_PRETO Sudeste 

SON_-_SOROCABA_NORTE Sudeste 

SOR_-_SOROCABA Sudeste 

SPA_-_ANCHIETA Sudeste 

SPB_-_BUTANTA Sudeste 

SPE_-_PESSEGO Sudeste 

SPG_-_GIOVANNI_GRONCHI Sudeste 

SPH_-_PENHA Sudeste 

SPI_-_INTERLAGOS Sudeste 

SPL_-_LIMAO Sudeste 

SPO_-_RAPOSO_TAVARES Sudeste 

SPP_-_PINHEIROS Sudeste 

SPR_-_ARICANDUVA Sudeste 

SPS_-_IMIGRANTES Sudeste 

SPT_-_TIETE Sudeste 

SPV_-_VILLA_LOBOS Sudeste 

STS_-_TABOAO_DA_SERRA Sudeste 

TAU_-_TAUBATE_CHARLES Sudeste 

TBE_-_TAMBORE Sudeste 

TTE_-_ANALIA_FRANCO Sudeste 

UBL_-_UBERLANDIA Sudeste 

CNS_-_CANOAS Sul 

CWB_-_PINHAIS Sul 

CWC_-_CHAMPAGNAT Sul 

GRV_-_GRAVATAI Sul 

LDB_-_LONDRINA Sul 

PPA_-_PASSOS_DAREIA Sul 

SMA_-_SANTA_MARIA Sul 
 


