TERMOS E CONDIÇÕES DA McEXPERIÊNCIA
1.
Arcos
Dourados
Comércio
de
Alimentos
Ltda.,
doravante
denominado “Organizador” ou “McDonald's”, convida o público a participar de uma pesquisa a nível
nacional ("Pesquisa"), a ser realizada em todos os restaurantes McDonald's.
2. Participantes: Podem participar todos aqueles, maiores de 12 anos, que tiverem adquirido um produto
em um restaurante McDonald's, entrarem no site: www.mcexperiencia.com.br, cumprirem os requisitos
exigidos no presente (doravante, os "Participantes") e concluírem a Pesquisa.
3. Vigência: A Pesquisa será realizada a partir do dia 01 de Novembro de 2014, por prazo indeterminado
4. Funcionamento: a) Com o cupom fiscal de compra de qualquer produto McDonald's, você poderá
participar da pesquisa e ganhar um dos benefícios McDonald's listados no item 5 abaixo. Para participar
da Pesquisa, o cliente deverá entrar no site www.mcexperiencia.com.br, cadastrar os dados do cupom
fiscal e preencher todos os dados solicitados. Os Participantes deverão clicar no botão "Participar" após
preencherem o cadastro, aceitar estes termos e condições e responder a pesquisa. Os cadastros devem
conter todos os dados completos e os mesmos devem ser verdadeiros, precisos e atualizados. Após
finalizar a pesquisa, os participantes terão acesso a um cupom, que deverá ser impresso para a retirada
do benefício b) Dados solicitados: ao entrar no site mencionado acima, os participantes deverão
necessariamente preencher um formulário com seus dados pessoais, os quais devem ser autênticos em
sua totalidade (Nome, E-mail válido; Idade e Sexo; e no caso de menores de idade, Nome e Sobrenome
do pai, mãe ou responsável, doravante denominados “Dados”). A simples participação na Pesquisa
implica na total e irrestrita aceitação e no reconhecimento destes termos, bem como das decisões que
possam ser adotadas posteriormente pelo ORGANIZADOR.
5. Benefícios: Os participantes poderão ganhar um dos benefícios a seguir: 2x1 Pão de Queijo ou 2x1
McFlurry Ovomaltine Rocks. Os benefícios são intransferíveis, não podendo ser trocados por dinheiro e
não sendo acumuláveis entre si ou com outros descontos, brindes e promoções. O benefício pode ser
retirado somente no restaurante McDonald's em que a compra foi efetuada, no prazo de 7 dias a contar
do preenchimento da pesquisa. O direito de retirar o benefício recebido terminará na data indicada no
cupom impresso. O Organizador poderá, a qualquer momento, modificar os brindes, com a única
obrigação de notificar a alteração na página www.mcexperiencia.com.br.
6. Competências do Organizador: O Organizador reserva-se o direito de ampliar ou modificar a
Pesquisa, no todo ou em parte, ou prorrogar ou reduzir o seu tempo, alterar os presentes Termos,
modificando
os
brindes
a
serem
fornecidos.
As
alterações
serão
divulgada
no
site www.mcexperiencia.com.br e não acarretarão qualquer responsabilidade por parte do Organizador.
O simples fato de participar, respondendo a pesquisa pelo menos uma vez, implica a aceitação total e
plena destes termos e de qualquer esclarecimento e modificação que possam ser realizados pelo
organizador. Os presentes termos poderão ser consultados e obtidos em todos os restaurantes
McDonald's e no site www.mcexperiencia.com.br.
7. Interpretação: O Organizador determinará os critérios a serem aplicados em qualquer situação não
prevista nestes Termos, sendo a única autoridade interpretativa das mesmas, reservando-se o direito de
realizar quaisquer alterações relativas às situações em questão, desde que a essência da Pesquisa não
seja alterada e de acordo com os regulamentos em vigor. Suas decisões a esse respeito não serão
passíveis de recurso.
8. Responsabilidade: O Organizador não pode ser responsabilizado por qualquer perda ou dano
resultante ou que possa ocorrer aos Participantes desta Pesquisa. A responsabilidade do Organizador
terminará assim que disponibilizar para os Participantes os respectivos brindes ganhados, e sob nenhuma
hipótese se estenderá até o uso dos mesmos.

