
REGULAMENTO MERCADO PAGO

1. O MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. (“Mercado Pago”) concede aos clientes 
dos estabelecimentos comerciais da marca HABIB’S (“Habib’s”) efetivamente participantes 
da presente campanha um cupom de desconto promocional (“Campanha”), observadas 
as condições e os critérios estabelecidos abaixo (“Desconto Promocional”).

2. O Desconto Promocional só será válido nos estabelecimentos comerciais 
(“Estabelecimentos Comerciais”) participantes da Campanha, conforme ANEXO I, e 
para compras realizadas entre 01/01/2021 até 14/02/2021, sem prejuízo das limitações 
devidamente expostas neste regulamento. 

3. Os Descontos Promocionais aqui expostos serão limitados a quantidade máxima de 
100.000 (cem mil) consumidores para todos os Estabelecimentos Comerciais participantes 
desta Campanha.
 
4. Os usuários só poderão utilizar um dos Descontos Promocionais abaixo durante a 
Campanha, por mês, e estes não poderão ser utilizados de forma cumulativa pelo cliente/
usuário pagador. 

5. São elegíveis a participar da Campanha, maiores de 18 (dezoito) anos, que:

5.1. Desconto Promocional no valor de R$ 8,00 (oito reais):

 • Realizarem o pagamento de 1 (uma) compra nos Estabelecimentos Comerciais 
(sendo no salão, compras para viagem e/ou através do drive-thru do Habib’s) via código 
QR, com a utilização da carteira virtual Mercado Pago (“Wallet Mercado Pago”), no prazo 
aqui devidamente exposto, respeitando os limites deste regulamento; e 

 • Em compra com valor igual ou superior a R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos).

5.1.1. Preenchidos os requisitos acima, no momento do efetivo pagamento pela Wallet 
Mercado Pago, o cliente receberá um desconto no valor de R$ 8,00 (oito reais) sobre o 
valor total da compra.

OU 

5.2. Desconto promocional no rodízio na oferta:

 • Consumirem e contratarem nos Estabelecimentos Comerciais (salão/espaço 
físico) a oferta do rodízio de Bib’sfiha, apenas de segunda-feira à quinta-feira, não em 
dias de final de semana; e

 • Realizarem o pagamento de 1 (uma) compra deste rodízio nos Estabelecimentos 
Comerciais via código QR, com a utilização da carteira virtual Mercado Pago (“Wallet 
Mercado Pago”), no prazo devidamente exposto, e respeitando os limites deste regulamento.
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5.2.1. Preenchidos os requisitos acima, no momento do efetivo pagamento pela Wallet 
Mercado Pago, o cliente pagará pelo rodízio o valor de R$ 13,90 (treze reais e noventa 
centavos). O Desconto Promocional no valor do rodízio será aplicado no ato do pagamento 
através da Wallet Mercado Pago.

6. O Desconto Promocional será limitado a 1 (uma) utilização por CPF durante o respectivo 
mês, ou enquanto durarem os estoques ou a quantidade disponível de cupons de 
descontos.

7. Para receber o Desconto Promocional, o cliente/usuário pagador deverá:

 I. Baixar o aplicativo do Mercado Pago;
 II. Realizar seu cadastro;
 III. Aceitar os Termos e Condições de Uso do Mercado Pago;
 IV. Selecionar o item “Pagar com QR Code”;
 V. Escanear o QR Code disponibilizado no caixa do Estabelecimento Comercial;
 VI. Inserir o valor total da compra, respeitando as regras da Campanha; e
 VII. O desconto aparecerá antes da confirmação do pagamento. 

8. O Mercado Pago não garante o acesso e uso continuado ou ininterrupto da plataforma 
e dos serviços de pagamento. O sistema pode eventualmente não estar disponível devido 
a dificuldades técnicas ou falhas de Internet, interrupção ou queda do sistema, nos links 
ou ferramentas de pagamentos ou por qualquer outra circunstância alheia ao Mercado 
Pago ou a seus parceiros comerciais. Os clientes não poderão responsabilizar o Mercado 
Pago, ou exigir ressarcimento algum, em virtude de prejuízos resultantes das dificuldades 
mencionadas, assim como por qualquer outro tipo de perdas e danos oriundos do disposto 
nesta cláusula e neste regulamento.

9. O Desconto Promocional não será cumulativo com outras campanhas e/ou descontos 
vigentes no mesmo período, sendo que o usuário ou utilizará o desconto de R$ 8,00 (oito 
reais) ou o desconto na oferta de rodízio, não podendo utilizar os dois descontos durante 
o mesmo período, com o mesmo CPF ou conta no mês. Os valores dos descontos não 
poderão ser convertidos em dinheiro em espécie. 

10. O Mercado Pago se reserva ao direito de, a qualquer momento, alterar ou encerrar 
antecipadamente a presente Campanha, atualizando ou retirando de circulação sua 
respectiva divulgação. Ainda, este Regulamento poderá ser alterado a absoluto e exclusivo 
critério do Mercado Pago. Caso qualquer cliente discorde das alterações realizadas, este 
terá o direito de deixar de participar da Campanha.

11.  Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
solução de quaisquer questões referentes a este Regulamento.

ANEXO I – Relação dos Estabelecimentos Comerciais Habib’s participantes


