REGULAMENTO DA PROMOÇÃO "Muuuuita Pizza" da Pizzaria Di Forni
1. Este Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio;
2. A promoção é válida de 05/11 a 21/12;
3. A promoção pode ser encerrada antes da data prevista sem aviso prévio;
4. A promoção pode ser suspensa de forma temporária em caso de excedente de
produção da Pizzaria Di Forni;
5. A Pizzaria Di Forni se exime de possíveis falhas em decorrência de queda de
energia, queda do servidor, queda de sinal de internet e demais falhas que o aplicativo
de pedidos possa vir a apresentar.
REGRAS GERAIS
6. Promoção é válida exclusivamente para os pedidos online via aplicativo exclusivo da
Pizzaria Di Forni, que pode ser baixado GRATUITAMENTE na Apple Store ou Google
Play buscando pelo nome "Di Forni" ou "Di Forni Pizzaria";
7. Para cada pedido online, será gerado um número interno do aplicativo (Número do
Pedido), sequencial e que nunca se repete. Cada número do pedido, irá gerar um
CUPOM correspondente. Portanto, quanto mais você comprar, mais chances terá de
ganhar;
8. Todos os USUÁRIOS que fizerem seus pedidos através do aplicativo durante a data
da promoção, estão participando automaticamente;
9. Os pedidos pelo aplicativo são válidos tanto para Delivery quanto para Retirada na
Pizzaria Di Forni;
10. Os pedidos feitos pelo telefone ou presencial na Pizzaria Di Forni NÃO concorrem
ao prêmio desta promoção;
11. O sorteio será realizado no dia 22/12/2018 e o ganhador será informado pelos
contatos cadastrados no aplicativo;
12. Se forem observados dados incorretos ou incompletos no cadastro da PESSOA
SORTEADA, será realizado um novo sorteio;
13. O resultado será divulgado nas redes sociais, mediante autorização do ganhador.
PRÊMIO
14. O rodízio a ser sorteado é oferecido pela Pizzaria Di Forni e é composto por Pizzas
Salgadas, Pizzas Doces, Refrigerantes (linha Coca Cola®), Água e Suco de Laranja,
tudo servido à vontade;
15. O ganhador terá o direito de usufruir de 01 rodízio completo por semana, durante o
ano de 2019, ou seja, 52 rodízios, observando que a semana começa no domingo e
acaba no sábado;
16. O rodízio oferecido pela Pizzaria Di Forni é exclusivo para consumo no local, não
sendo permitida a retirada para viagem ou delivery;
17. O ganhador poderá usufruir do seu prêmio entre os dias 01/01/2019 e 31/12/2019,
observando sempre os dias e horários de funcionamento da pizzaria;

18. O prêmio é individual e intransferível, ou seja, somente o ganhador poderá usufruir
do prêmio e este será identificado pelo cadastro informado no aplicativo;
19. A utilização do rodízio é restrita a, no máximo, uma vez por semana (domingo à
sábado) e não se acumula. Sendo assim, se a PESSOA SORTEADA optar por não
usufruir do rodízio em uma determinada semana do ano, NÃO poderá usufruir duas
vezes do mesmo na semana seguinte ou em qualquer outra semana do ano.
COMO PARTICIPAR
20. Para participar, é necessário se cadastrar e efetivar pelo menos um pedido através
do aplicativo exclusivo da Pizzaria Di Forni, que pode ser baixado GRATUITAMENTE na
Apple Store ou Google Play buscando pelo nome "Di Forni" ou "Di Forni Pizzaria".
21. Quanto mais pedidos efetivados pelo cliente (usuário do app), mais chances ele
tem de ganhar.
22. Confira os dados cadastrados para o pedido. Em caso de incompatibilidade ou
erros no cadastro, a PESSOA SORTEADA poderá perder o prêmio.
23. O cadastro deve ser realizado em nome da pessoa a ser beneficiada pelo prêmio
caso essa seja a PESSOA SORTEADA.
PERDA DO PRÊMIO
24. Caso haja suspeita ou confirmação de fraude, ou do descumprimento de algum
item do regulamento, a Pizzaria Di Forni não concederá o prêmio a PESSOA
SORTEADA. Neste caso será realizado um novo sorteio.
25. No caso de um novo sorteio em caso de fraude, a nova PESSOA SORTEADA poderá
usufruir do prêmio durante o ano completo de 2019, podendo já ter transcorrido alguns
meses desde seu início.
26. Fica proibida a participação de colaboradores, funcionários e seus parentes.
A promoção "Muuuuita Pizza" é uma realização da Pizzaria Di Forni.
DI FORNI PIZZARIA
Rua Marcondes Salgado, 17 – 71, Vila Antarctica – Bauru - SP
(14) 3234-4556
Aplicativo "Di Forni Pizzaria" na App Store e Google Play
Mídias Sociais:
instagram.com/difornipizzaria
facebook.com/DiForniPizzaria
Site da Promoção w
 ww.pizzagratis.com.br
Site Oficial www.difornipizzaria.com.br
Reservas w
 ww.tfaforms.com/4670766

