
  
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO DA RASPADINHA PREMIADA 

 
1. Este regulamento entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2015. Esta promoção é válida 

somente para o Delivery e retirada no balcão.  
2. NÃO SERÃO ENTREGUES RASPADINHAS PARA PIZZAS CONSUMIDAS NAS MESAS, 

BEM COMO NÃO SERÃO ACEITAS RASPADINHAS PARA TROCA DE PIZZAS E/OU 
REFRIGERANTES CONSUMIDOS EM NOSSAS DEPENDÊNCIAS. 

3. As raspadinhas com a logomarca antiga da Empório da Pizza não serão mais aceitas. 
4. Ao participar da promoção, os participantes concordam e declaram estar cientes das 

condições deste regulamento. 
5. A troca das raspadinhas (inclusive raspadinha premiada) deverá ser realizada de terça-feira 

a quinta-feira, exceto feriados e vésperas de feriados. 
6. Ao encontrar as 03 (três) imagens iguais o ganhador terá direito a 01 (uma) pizza GRANDE, 

com sabores pré-definidos. 
7. O ganhador da raspadinha premiada, deverá exclusivamente retirar a sua pizza no balcão 

onde será fotografado no momento da entrega e posteriormente a Empório da Pizza irá 
divulgar a imagem em suas páginas na internet e redes sociais, bem como poderá expor a 
foto em mural nas dependências da empresa. 

8. Não encontrando três imagens iguais, o consumidor poderá juntar as raspadinhas e trocar por 
cortesias ofertadas pela Empório da Pizza. Para trocar suas raspadinhas o cliente deverá 
estar cadastrado junto ao banco de dados de clientes da Empório da Pizza e ter histórico de 
compras. 

9. O prazo para resgate é indeterminado e o término desta promoção será anunciado pela 
Empório da Pizza com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo exposta esta 
informação em local visível nas dependências da empresa, ou em sua pagina na internet, ou 
em redes sociais. 

10. Para ter direito a troca e/ou resgate da(s) cortesia(s) o cliente deverá obedecer as seguintes 
condições: 

a) A troca por pizza será realizada pelos sabores definidos no final deste regulamento, 
conforme as quantidades de raspadinhas abaixo descrito: 

b) Acumulando 05 (cinco) raspadinhas poderá trocar por 01 (um) refrigerante de dois 
litros. Ou; 

c) Acumulando 08 (oito) raspadinhas poderá trocar por 01 (uma) pizza BROTO. Ou; 
d) Acumulando 10 (dez) raspadinhas poderá trocar por 01 (uma) pizza MÉDIA. Ou; 
e) Acumulando 12 (doze) raspadinhas poderá trocar por 01 (uma) pizza GRANDE. Ou; 
f) Acumulando 15 (quinze) raspadinhas poderá trocar por 01 (uma) pizza SUPER. 
 

11. Sabores disponíveis para troca, inclusive da Raspadinha Premiada: Calabresa, Catuperu, 
Escarola com Bacon, Frango com Catupiry, Lombo Canadense com Catupiry (ou com 
Cheddar ou Acebolado), Marguerita Milho, Milho e Bacon, Mussarela, Portuguesa, Quatro 
Queijos, Banana, Chocolate Branco ou Preto. 

12. As raspadinhas serão distribuídas gratuitamente junto com a compra de qualquer pizza. 
Sendo 01 (uma) para cada pizza. O pedido poderá ser feito através do delivery ou no balcão 
de atendimento. Caso solicite que a troca pelo delivery a taxa de entrega fica por conta do 
cliente. 

13. Pizzas em promoção, cortesia ou trocas não darão direito a raspadinhas. 
14. Qualquer situação adversa às expostas neste regulamente serão solucionadas pela direção 

da empresa. 
15. Esta promoção é realizada pela empresa BASTOS & BERTUSSI LTDA, CNPJ 

02.650.064/0001-63, localizada na Rua Prefeito Brasílio Ribas, 464, Ponta Grossa-PR. Nome 
fantasia EMPÓRIO DA PIZZA. 


