rEgUlAmEnTo dA pRoMoção “DeScUbRa QuAl TiPo De PiRaTa VoCê É”
1) Promovida pela DECK BEACH BAR LTDA., empresa com sede na Av. Washington Luiz, 936,
Jardim Faculdade, no município de Sorocaba e estado de São Paulo, CNPJ no.00.000.000/0001-00,
doravante denominada “Deck Beach Bar”.
2) Esta Promoção é voltada a qualquer pessoa acima de 18 (dezoito) anos, residente e domiciliada
em território nacional que, durante o período de 22/01/2016 a 22/03/2016 (podendo ser
prorrogada a critério do Deck Beach Bar) ou enquanto durar o estoque de 1.000 cupons que
poderão ser trocados por Chopp 300ml no estabelecimento participante. Válida uma troca por
pessoa.
3) O Deck Beach Bar esclarece que a presente Promoção é identiﬁcada com as seguintes
nomenclaturas: Promoção “Descubra Qual Tipo de Pirata Você É” .
4) Para participar da Promoção, o consumidor deverá:
- Acessar o site: • BuzzFeed:
- Responder o Quiz “Descubra Qual Pirata Você É”;
- Compartilhar o resultado do quiz em seu facebook e tirar print e apresentar no Deck Beach Bar.
Cada resultado da promoção dá direito a 1 Chopp de acordo com a descrição do regulamento, no
copo de 300 ml. O consumidor poderá imprimir o resultado e apresentá-lo impresso, ou mostrar
a tela do celular no caixa para a troca.
5) Durante o período de 22/01/2016 a 22/03/2016, no Deck Beach Bar será assegurada a troca do
resultado do quiz por 01 (um) Chopp de segunda à sexta das 17h às 19h, no copo de 300 ml.
6) A Promoção poderá ser encerrada antecipadamente se o estoque de Chopp se esgotar antes
do término previsto neste regulamento.
7) O cupom será válido até 22/03/2015 – essa é a data de validade do cupom.
8) A retirada do Chopp 300ml estará sujeita à disponibilidade de estoque no Deck Beach Bar e só
poderá ser realizado diretamente no estabelecimento.
9) A retirada do Chopp 300ml estará disponível apenas 1 (um) por pessoa e não é cumulativa. A
entrega será mediante a apresentação do documento CPF. Não serão entregues produtos a
menores de 18 (dezoito) anos de idade. Em caso de dúvida, o proﬁssional do Deck Beach Bar
responsável pelo atendimento poderá requerer a apresentação de documento que comprove a
idade do portador do cupom no ato da troca. Esta ação terá início em 22 de janeiro de 2016 e será
imediatamente ﬁnalizada após a distribuição de 1.000 (mil) chopps, conforme descrito acima.
Todos os participantes serão avisados acerca do término da ação por meio do Facebook do Deck
Beach Bar.

