
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL

Avisa que éNozes

1. DA PROMOÇÃO

1.1. ENOZES COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA (“éNozes” ou “ENOZES”),

inscrita no CNPJ sob o nº 29.288.288/0001-23 situada na Avenida Isaltino Victor de

Moraes, 437 - BLOCO 100 - Vila Bonfim, São Paulo/SP, CEP: 06.806-400, a título de

benefício e por mera liberalidade resolveu criar, exclusivamente para seus clientes

ativos, a Promoção “Avisa que éNozes”.

1.1.1. A vigência da campanha é de 12 meses, contados da data de início da

campanha – 1 de outubro de 2021 -, com validade em todo o território nacional,

de acordo com as condições de participação estabelecidas neste regulamento.

Esse prazo é prorrogável por tempo indeterminado caso

1.2. Para fins deste regulamento, e da Promoção ora regulamentada, entende-se

por “Pontos nuts” os pontos que serão concedidos aos participantes da promoção

em face das indicações de novos usuários, nos termos da cláusula 1.4 deste

regulamento.

1.3. E como funciona a promoção? Se você já for um usuário cadastrado na

éNozes, você poderá indicar amigos e familiares a realizarem compras no nosso

site. A indicação será feita através de formulário disponibilizado no nosso site aos

nossos usuários, onde deverão ser preenchidas as suas informações (“de quem

está indicando” ou “do usuário”) e as informações de quem você está indicando

(“indicado” ou “usuário indicado”). Os indicados receberão um link para realização

de compra no nosso site. Todos os indicados receberão um desconto de 25%

(vinte e cinco por cento) sobre o valor da primeira compra realizada no nosso site.

1.3.1. O desconto somente será aplicado, e os pontos para o usuário que realizou

as indicações somente serão contabilizados, se o usuário indicado realizar a

compra através do link recebido por e-mail e enviado pela ENOZES. Caso o usuário

realize a compra dos nossos produtos de qualquer outra forma, através de

qualquer outro canal ou até mesmo através do nosso site mas sem ter acessado

através do link recebido por e-mail, as condições ora dispostas não serão



aplicadas.

1.4. Em contrapartida, você, que realizou a indicação, poderá usar os seus pontos

para trocar pelos produtos disponíveis no aplicativo smile.io, que ficará disponível

no site https://amoenozes.com.br, ou na página de prêmios:

https://amoenozes.com.br/pages/programa-fidelidade . No referido aplicativo, o

valor dos produtos será indicado em quantidade de pontos. A cada compra

efetuada, com o pagamento devidamente confirmado, você, usuário, receberá 100

(cem) pontos nuts.

1.4.1. O valor do produto indicado no aplicativo smile.io, ainda que por

quantidade de pontos, poderá sofrer alterações à liberalidade da ENOZES, sem

necessidade de comunicação prévia ao usuário.

1.5. Não se preocupe, todas os dados pessoais preenchidos nos formulários serão

tratados em conformidade com a legislação de privacidade e proteção de dados

vigente, com ênfase à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) conforme

disposto na nossa Política de Privacidade.

1.6. Ao seguir com a participação deste promoção você, usuário, declara que leu e

concorda com os termos da nossa Política de Privacidade.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Esta promoção é válida para todo o território nacional e destinada aos clientes

da ENOZES, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que preencham as

condições de participação estabelecidas neste regulamento.

2.2. Para participar da PROMOÇÃO, o cliente deverá realizar sua indicação por

meio de formulário disponível no site https://amoenozes.com.br para os usuários

já cadastrados.

2.3. Não poderão participar da promoção funcionários da ENOZES.

2.4. Será desclassificada da PROMOÇÃO a participação com suspeita e/ou

comprovação de fraude; efetuada por meio da indicação de forma ilícita; ou em

desacordo com as condições do presente Regulamento.

2.5 Só será permitido a inscrição de um e-mail por CPF, caso seja identificado

contas duplicadas elas poderão ser canceladas sem aviso prévio.
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3. DO PRÊMIO

3.1. Os clientes que indicarem amigos/familiares através do formulário descrito na

cláusula 1.3 e seguintes - no período em que a Promoção estiver em vigor e

através de canal válido (Hotsites Oficial) - ganham automaticamente, após cada

compra realizada pelo indicado e com pagamento confirmado, 100 nuts em seu

cadastro.

3.2. Os clientes indicados que realizarem a primeira compra através do link

recebido por indicação ganham 25% de desconto, nos termos das cláusulas 1.3 e

1.3.1.

3.3. Os  pontos nuts e demais prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.

3.4. Os prêmios serão exibidos somente por imagens meramente ilustrativas, por

meio da página de prêmios: https://amoenozes.com.br/pages/programa-fidelidade

3.5. As trocas de pontos só poderão ser realizadas na página citada acima com

todas as premiações.

3.6 Para resgatar a bonificação por comprar por uma indicação o usuário deverá

ser novo, ou seja não possuir conta na loja da ÉNOZES.

4. DOS PONTOS

4.1. Uso dos pontos nuts poderão ser utilizados no aplicativo smile.io ou no link

https://amoenozes.com.br/pages/programa-fidelidade. Apenas os produtos

indicados e disponibilizados no portfolio do aplicativo ou no link indicados

anteriormente poderão ser selecionados para aquisição e pagamento através do

uso dos pontos nuts pelo Usuário. Para tanto, o usuário precisará ter a quantidade

mínima de nuts indicada para a aquisição daquele determinado produto.

4.2. A ENOZES reserva-se o direito de oferecer produtos e serviços em valores

promocionais, dentro de estratégias estabelecidas e desenvolvidas pela empresa,

estando estes valores sujeitos à alteração. Além disso, os benefícios oferecidos

(possibilidade de aquisição de produtos com pontos adquiridos por indicação)

podem ser suspensos a qualquer momento, sem necessidade de notificação

prévia.

4.3. Uma vez utilizados os pontos para aquisição de produto pelo usuário, nos
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termos deste regulamento, a operação não pode ser desfeita, de modo que os

pontos não poderão ser devolvidos ainda que o Usuário queira cancelar a

aquisição.

4.4. Os nuts terão validade de 1 (um) ano e/ou até a finalização da presente

promoção. Os pontos vencidos serão retirados da conta do Usuário, não existindo

período de prorrogação para a perda de validade dos pontos, e, quando vencidos.

4.5. A consulta de pontos pode ser realizada no ambiente restrito do Usuário no

site da ENOZES < https://amoenozes.com.br/pages/programa-fidelidade >.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Esta promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de

prêmios dispostas na Lei 5.768/71 e decreto 70.951/72 e sua regulamentação, não

se sujeitando, portanto, aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade

de obtenção de autorização prévia.

5.2. É de total responsabilidade do usuário a garantia da veracidade e exatidão dos

dados fornecidos à ENOZES. Deste modo, NÃO a ENOZAS não assume qualquer

responsabilidade no caso de inexatidão, fraude, omissão de informação relevante,

ou inserção de dados falsos que possam induzir a qualquer tipo de erro.

5.3. A participação na PROMOÇÃO caracteriza, por si, a aceitação e o

reconhecimento integral de todos os termos e condições estabelecidos neste

Regulamento.

5.4. Caso o indicado cancele a primeira compra realizada no nosso site, este não

mais poderá fazer uso dos 25% (vinte e cinco por cento) de desconto inicialmente

concedido, bem como o usuário que indicou terá os pontos adquiridos por conta

daquela compra cancelados.

5.5. O prazo indicado na Cláusula 1.1.1. é prorrogável, à liberalidade da ENOZES.

No caso de prorrogação do prazo, os termos ora dispostos permanecerão

vigentes.

5.6. A ENOZES reserva-se no direito de modificar este Regulamento a qualquer

tempo, a seu exclusivo critério. Com a alteração do documento, os termos

atualizados entram imediatamente em vigor.
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5.7. Qualquer dúvida acerca do presente regulamento, por favor entre em contato

conosco através do e-mail sac@amoenozes.com.br .

5.8. Fica eleito o foro central da comarca de São Paulo, estado de São Paulo, como

único competente para dirimir toda e qualquer dúvida advinda deste regulamento,

com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha

a ser.

São Paulo, dia 1 de outubro de 2021.
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