
 
 
 
 
 

OMEGA CAFÉ – Café arábica da melhor qualidade com variedades de Blends Nespresso 
Site: www.omegacafe.com.br                          e-mail: contato@omegacafe.com.br              Facebook: @omegacafes 

 

 
 

Promoção de “ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS 
DO ÔMEGA CAFÉ – UNIDADE PÁTIO LIMEIRA SHOPPING” 
 
 

1. DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO 
1.1. A promoção de “ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS DO ÔMEGA CAFÉ – UNIDADE 

PÁTIO LIMEIRA SHOPPING”, doravante denominada apenas como 
“PROMOÇÃO”, válida apenas para o Ômega Café localizado no Pátio 
Limeira Shopping da cidade de Limeira no estado de São Paulo, no período 
de 05/02/2019 a 17/03/2019 com apuração em 21/03/2018, realizado por 
ÔMEGA CAFÉ LTDA com sede na Rua Carlos Gomes, 1321 - Centro – CEP 
13480-013 - Limeira / SP - Shopping Pátio Limeira, Loja: 246, inscrita no CNPJ: 
19.639.015/0001-22. 

 
2. DESCRIÇÃO DA MECÂNICA PROMOCIONAL 

2.1. Poderá participar da PROMOÇÃO todas as pessoas físicas maiores de 18 
anos, residente e domiciliada em território nacional, que durante o período 
de 05/02/2019 a 17/03/2019, efetue a compra de no mínimo 01 (um) item 
promocional no Ômega Café, desde que obedecidos os demais requisitos 
deste Regulamento. 
 

2.2. É vedada a participação de funcionários ou do corpo diretivo do Ômega Café 
e, de parentes de primeiro grau. 
 

2.3. A cada compra de 01 (um) item promocionado realizado no Ômega Café o 
(a) cliente ganha um cupom com um código para cadastrar juntamente com 
seus dados no site do Ômega Café e concorrer ao prêmio. 

 
2.4. Fica estabelecido que cada compra indiferentemente da quantidade de itens 

promocionados o (a) cliente irá adquirir apenas 01 (um) cupom. Ou seja, se 
o cliente adquirir dois ou mais itens promocionados na mesma compra, 
ainda assim, irá adquirir apenas um cupom. Entretanto, caso o cliente divida 
o pagamento da compra, poderá receber mais cupons. 
 
Exemplos:  
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Situação 1 - O cliente A comprou 01 (um) Nespresso e 01 (um) Mocha, ao 
finalizar a compra irá adquirir apenas um cupom, apesar de ter comprado 
dois itens promocionados.  
 
Situação 2 - O cliente B comprou 01 (um) Nespresso e 01 (um) Mocha, mas 
ao realizar o pagamento dividiu a conta entre ele e o cliente C, cada um 
pagando assim a sua parte. Sendo assim, cada cliente (neste caso, o cliente 
B e o cliente C) irá receber um cupom. 

 
2.5. Produto Promocionado: Nespressos listados abaixo 

 
SESSÃO PRODUTO 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO ALPINO 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO CANELINHA 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO CARAMELO 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO CHOCOLATE 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO LAKA 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO SENSAÇÃO 

NESPRESSO TRADICIONAL CAPPUCCINO TRADICIONAL 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO ALPINO 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO CHOCOLATE 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO CREME 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO DOCE DE LEITE 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO LAKA 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO LATTE 

NESPRESSO TRADICIONAL NESPRESSO MACCHIATO 

NESPRESSO PREMIUM ICE CAFÉ CARIBE 

NESPRESSO PREMIUM ICE CAPPUCCINO GELADO 

NESPRESSO PREMIUM ICE ICE CHOCOCCINO 

NESPRESSO PREMIUM ICE SHAKE CHOCOCCINO 

NESPRESSO PREMIUM ICE SHAKE COFFEE 

NESPRESSO PREMIUM ICE SHAKE DOCE DE LEITE 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAFÉ AVELÃ 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAFÉ BOMBOM 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAPPUCCINO AROMÁTICO 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAPPUCCINO DA ROÇA 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAPPUCCINO DOCE DE LEITE 

NESPRESSO PREMIUM HOT CAPPUCCINO VIENENSE 
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NESPRESSO PREMIUM HOT MOCHA 

NESPRESSO PREMIUM HOT MOCHA CROCANTE 

 
Fica desde já certo e esclarecido que os produtos promocionais estão sujeitos à 
disponibilidade. 

 
3. PARA PARTICIPAR DA PROMOÇÃO 

3.1. Para participar da PROMOÇÃO, o (a) cliente deverá adquirir um dos 
produtos promocionados e estando de acordo com as regras e 
determinações do regulamento que rege esta PROMOÇÃO, deverá fazer a 
inscrição no hotsite, obedecendo ao passo a passo abaixo descrito e de 
acordo com os seguintes períodos de inscrição. 
3.1.1 Acessar o site http://www.omegacafe.com.br/promocao/aniversario-

limeira-2019/index.html 
3.1.2 Ler o regulamento que rege a promoção. 
3.1.3 Após a leitura do regulamento, o cliente deverá curtir o Facebook do 

Ômega Café e preencher o cadastro, sendo as seguintes informações 
obrigatórias: nome completo; CPF; RG; idade; sexo; telefone e celular 
para contato, e-mail e endereço completo (logradouro/ nº/ 
complemento/ bairro/ cidade/ CEP/ UF) do/a cliente.  
Vale lembrar que, caso o (a) cliente já tenha se cadastrado em 
alguma promoção anterior do Ômega Café, basta fazer o login na sua 
conta com seu e-mail e senha para cadastrar os códigos. 

3.1.4 Selecionar a opção “Li o regulamento e aceito participar da 
promoção” e optar por receber novidades de Ômega Café ou de 
qualquer de suas afiliadas, coligadas, controladas ou controladoras, 
subsidiárias e/ ou com sócio em comum via e-mail ou SMS. 

3.1.5 E, para concluir, clicar em “Participar” 
3.1.6 Na sequência o/a cliente deverá preencher no campo destinado o 

código do cupom, que fica localizado Meus Códigos. O cupom será 
impresso no cupom não fiscal um código de 10 dígitos mesclando 
números com letras de forma aleatória.  

3.1.7 Para inscrever novos códigos de cupons ou consultar os códigos de 
cupons cadastrados basta que o (a) cliente acesse o site da promoção 
e faça o login inserindo o seu e-mail e senha e, entre na sessão Meus 
Códigos.  

3.1.8 Não há limites de cupons para serem inscritos, mas, fica estabelecido 
que cada cliente só poderá receber um prêmio. 
Exemplo: O cliente A cadastrou dez cupons e teve dois de seus cupons 
sorteados. Mesmo tendo sido sorteado duas vezes, o cliente irá 
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receber apenas um prêmio, sendo assim, será sorteado novo cupom 
para entrega do prêmio até que seja sorteado o cupom de cliente que 
ainda não tenha sido sorteado na Promoção de Aniversário de 4 Anos 
do Ômega Café. 
 

3.2. Após a inscrição, o cupom relativo à compra deverá ser guardado pelo 
participante, pois, poderá ser exigido como condição para receber o prêmio 
em caso de contemplação. 
 

3.3. A emissão de cupons será de 05/02/2019 17/03/2019 e, as inscrições dos 
cupons no hotsite poderão ser realizadas até 19/03/2019, 
impreterivelmente as 23h59, horário de Brasília. 
 

3.4. A inscrição nesta PROMOÇÃO caracteriza a aceitação total dos termos e 
condições deste plano operacional e seu regulamento. 

 
3.5. Após ter realizado a inscrição o participante não precisará adotar nenhum 

outro procedimento, apenas aguardar pelos sorteios. 
 

4. PREMIO 
4.1 Será sorteado 02 (duas) Cafeteiras Essenza Mini da Nespresso para 02 (dois) 

contemplados. 
 

5. APURAÇÃO 
5.1. Data de apuração: 21/03/2019 às 18h00 – Sorteio de 02 (duas) Cafeteiras 

Essenza Mini da Nespresso. 
 
5.2. Local da apuração: No Ômega Café, no Pátio Limeira Shopping localizado na 

Rua Carlos Gomes, 1321 – Centro – Limeira /SP, com livre acesso aos 
interessados. 

 
6. EXIBIÇÃO DO PRÊMIO 

6.1. O prêmio descrito no item 4.1 será exibido no balcão do Ômega Café, no 
Pátio Limeira Shopping localizado na Rua Carlos Gomes, 1321 – Centro – 
Limeira/SP e também nos materiais de divulgação e no hotsite da promoção. 
 

7. ENTREGA DO PRÊMIO 
7.1. O Ômega Café entregará o prêmio ao contemplado em até 30 (trinta) dias 

contados da data da apuração, no endereço indicado por ele, devendo o 
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contemplado fornecer cópia do CPF e RG, bem como firmar o recibo de 
entrega e quitação do prêmio. 
 

7.2. Na eventualidade de algum ganhador vir a falecer antes de receber o 
prêmio, este será entregue ao respectivo espólio, na pessoa do seu 
inventariante, mediante apresentação de alvará judicial. 
 

8. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 
8.1. A promoção, seu regulamento e seus resultados são divulgados por meio das 

mídias sociais da empresa e no hotsite da promoção 
(http://www.omegacafe.com.br/promocao/aniversario-limeira-2019/index.html) 

 
8.2. Os nomes dos participantes ganhadores serão divulgados nas mídias sociais 

da empresa, no hotsite da promoção 
(http://www.omegacafe.com.br/promocao/aniversario-limeira-2019/index.html), 
bem como, comunicado via telefone ou e-mail num prazo de uma semana. 

 
8.3. Os contemplados cedem gratuitamente o direito de utilização de seu nome, 

imagem e som de voz, pelo período de 01 (um) ano desde a data da 
Premiação, para divulgação do prêmio recebido na promoção, sem restrição 
e frequência, sem que isso implique em qualquer tipo de ônus. 


