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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “FRETE AGENDADO DIA DAS 

MÃES” 

 

A Promoção “Frete Agendado” (“Promoção”) é promovida pela BUD 

COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, com sede na cidade de São 

Paulo, SP, na Rua Olympia Semeraro, nº 675, 4º andar, inscrita no CNPJ sob nº 

62.058.318/0007-76, abaixo designada simplesmente “Compra Certa”. 
 

1. Do prazo e da área de execução da promoção 

 

1.1.  A Promoção terá início às 0h00 do dia 24.04.2017 e término às 23h59 do 

dia 05.05.2017 e abrangerá somente as seguintes regiões: São Paulo, Osasco, 

Carapicuíba, Barueri, Guarulhos, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, São 

Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema, Santana de Parnaíba, 

Itapevi, Cotia, Cajamar, Campinas, Jundiaí, Itatiba, Valinhos, Vinhedo e 

Louveira. 
 

 

2. Descrição do processo de participação 

 

2.1. Para participar da presente Promoção, basta o consumidor escolher a opção 

“Entrega Especial Dia das Mães” no momento do fechamento do pedido. A 

entrega será feita via transportadora e o prazo será informado na própria página 

de fechamento do pedido. 

 

2.2. Poderão participar da presente Promoção todos os clientes consumidores 

(“Clientes”) cadastrados no site do Compra Certa, qual 

seja, http://loja.compracerta.com.br/ (“Site do Compra Certa”), sem qualquer 

discriminação. 
 

2.3. Poderão participar da presente Promoção todos os consumidores, pessoas 

físicas maiores de 18 (dezoito) anos (“Cliente”) e que realizarem compras de 

qualquer produto do site Compra Certa http://loja.compracerta.com.br/ - com 

exceção das compras do setor “Outlet” - na modalidade de frete “Frete 

Agendado”.  

 

2.4.  O Cliente será o único responsável pelas informações preenchidas no 

cadastro e no momento de realização da compra. A empresa promotora não 

poderá ser responsabilizada pelas informações concedidas incorretamente pelo 

Cliente, em especial pelas informações de endereço de entrega e dados pessoais.  

 

2.5. O Compra Certa também não se responsabiliza por problemas de 

conexão, no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores de acesso dos 
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usuários, ou ainda por falta de energia elétrica, ou, ainda, por motivos de caso 

fortuito ou força maior.  

 

 

 

3. Disposições Gerais 

 

3.1. Se dificuldades técnicas comprometerem a integridade da Promoção, o 

Compra Certa se reserva ao direito de cancelá-lo, alterá-lo ou anular os acessos 

suspeitos. 

 

3.2.  Os participantes da campanha concordam em ceder seu nome e imagem 

para a divulgação, sem que haja ônus nenhum para o Compra Certa, em até 1 

(um) ano após o encerramento da Promoção. 

 

3.3.  A participação na Promoção implica na aceitação de todas as suas regras 

e condições estabelecidas no presente Regulamento, para todos os fins e efeitos 

de direito, bem como das decisões de gerenciamento do mesmo e decisões dos 

casos omissos neste Regulamento pela Compra Certa. 

 

3.6.  O Compra Certa se reserva no direito de encerrar esta Promoção ou de 

modificar quaisquer umas das suas regras, com a prévia notificação aos 

participantes. 

 

3.7.  As regras aqui previstas se sobrepõe a qualquer Regulamento anterior. 
 


