
Regulamento de Promoções da Alice

Este Regulamento  foi atualizado pela última vez em 28 de outubro de 2021.

Na Alice, cada pessoa é única e especial. Como forma de demonstrar nosso afeto,
nada melhor que um belo mimo, não é mesmo? Este Regulamento foi feito para
apresentar, de forma super transparente, como funcionam promoções e envio de
brindes na Alice {a intenção é te deixar despreocupada(o) e te informar o
passo-a-passo}

Primeiro, anota aí o nosso nome, sobrenome e outros dados importantes:
Alice Operadora Ltda., com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 34.266.553/0001-02 e sociedades afiliadas {chamaremos simplesmente de Alice}.

Agora, vamos direto ao assunto.

Campanhas promocionais
Fazemos campanhas promocionais de tempos em tempos. Os detalhes da
promoção, como o que fazer para participar, conseguir ganhar o brinde, quem pode
participar e o próprio tipo de brinde são informados digitalmente, na página da
promoção.
Atenção: A Alice pode, a qualquer momento, alterar a campanha promocional.
Então, fique de olho na página da ação promocional.

Prazo da promoção
O prazo da campanha também será informado na página da promoção. Se o prazo
não for informado, tenha em mente que a promoção durará enquanto durarem os
estoques de brindes ou, caso o brinde seja um serviço, enquanto durar a parceria da
Alice com a empresa que for prestar o serviço.

Envio dos brindes
Faremos de tudo para que você receba seu brinde o mais rápido possível. Mas,
infelizmente, às vezes temos alguns imprevistos no meio do caminho que podem
atrasar a chegada do mimo à sua casa. Se isso acontecer, a gente te avisa e você
também pode falar com a gente pelos nossos canais de comunicação.
Lembrando que em algumas promoções, como no caso de cupons de desconto, a
própria loja ou empresa parceira da Alice é responsável pela entrega. Nesses casos,
se houver qualquer atraso, você pode também entrar em contato diretamente nos
canais de atendimento da loja.



Atenção: lembre-se de manter o endereço da sua casa e seu endereço de e-mail
atualizado nos cadastros da Alice e da loja/empresa parceira, porque é para lá que
seu brinde será enviado.

Responsabilidade da Alice pelos brindes
Somos responsáveis por te entregar um mimo de acordo com o que estiver
estabelecido na ação promocional.

Geralmente, os brindes são fruto de uma parceria da Alice com outra empresa (por
exemplo, para oferecer um cupom de desconto, nós fazemos uma parceria com a
loja que oferece o produto ou serviço). Essa empresa é a única responsável pela
qualidade do produto ou serviço que oferecemos a você. Isso significa que, mesmo
que a Alice te dê um brinde, quem é responsável por garantir que o brinde está em
boas condições de uso é a empresa parceira. Por isso, é importante que você se
atente aos termos de uso e regulamentos do produto ou serviço.

Por último, um lembrete: o uso e compartilhamento dos seus dados pessoais pela
Alice, inclusive em ações promocionais e envios de brindes, sempre observam a
nossa Política de Privacidade.

https://www.alice.com.br/politica-de-privacidade

