
REGULAMENTO BLACK FRIDAY COOABRIEL - DESCONTOS IMPERDÍVEIS 

 

1.0 - SOBRE A CAMPANHA 

A Campanha Black Friday Cooabriel – “Descontos Imperdíveis” é válida somente para 

produtos com selo Black Friday COOABRIEL vendidos diretamente nas lojas da 

cooperativa. Uma condição especial de pagamento será adotada durante a 

campanha, para os produtos sem o selo Black Friday Cooabriel, neste caso, os sócios 

que realizarem compras de produtos sem o selo Black Friday Cooabriel terão prazo 

para pagamento de até 60 dias. 

2.0 - DA VALIDADE 

23/11/2018, das 7:00 até 17:30h 

24/11/2018, das 7:00 até 11:00h 

Obs.: Horário de Brasília e enquanto durarem os estoques. 

3.0 - CONDIÇÕES DE DESCONTO 

Garantia do menor preço praticado pela COOABRIEL nos últimos 30 dias anteriores 

ao início da Campanha Black Friday Cooabriel – Descontos Imperdíveis. Garantia 

válida somente para produtos com selo Black Friday Cooabriel. O menor preço não 

considerará produtos com descontos praticados anteriores a promoção. 

4.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Sócio: A vista, no cartão de débito ou a prazo com 30 dias no mesmo preço do 

pagamento a vista. Produtos sem o selo Black Friday Cooabriel poderão ser 

adquiridos pelos sócios com prazo de pagamento de até 60 dias. Para os não sócios, 

pagamento somente a vista ou no cartão de débito. 

• Modalidade a vista: Em dinheiro e cartão de débito. 

• Financiamento em equivalência café para o sócio. 

5.0 - CONDIÇÕES DE RETIRADA DO PRODUTO 

Caso a unidade onde o sócio ou cliente for efetuar a compra não tenha mais estoque 

do produto e no centro de distribuição da Cooabriel ainda tenha o produto específico, 

o sócio ou cliente poderá realizar a compra no valor da campanha com retirada 

programada para os próximos 05 (cinco) dias úteis. 

6.0 - CONDIÇÕES GERAIS 



A participação (compra) do sócio ou cliente nos produtos da Campanha Black Friday 

Cooabriel – Descontos Imperdíveis, implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste regulamento. 

O presente regulamento deverá ser afixado em todas as unidades, em local visível 

para ciência dos participantes. 

O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha Black Friday Cooabriel 

– Descontos Imperdíveis suspensa ou cancelada por motivo de força maior ou 

qualquer outro fato ou motivo que esteja fora de controle da realizadora e que 

comprometa a campanha. 

A qualquer momento, a cooperativa pode praticar descontos diferenciados para os 

seus sócios. 

 

7.0 - MAQUIAGEM DE PREÇOS 

Respeitamos nossos sócios, não fazemos artimanhas (maquiagem de preços) para 

iludir nossos consumidores. A Campanha Black Friday Cooabriel – Descontos 

Imperdíveis tem critérios e é alinhada com os valores da cooperativa. 

Caso tenha dúvidas ou sugestões para melhoria dos nossos serviços, por favor envie 

um e-mail para faleconosco@cooabriel.coop.br ou ligue para (27) 3727-1152. 

 

Respeitosamente, 

 

_________________________________________ 

Antônio Joaquim de Souza Neto 
Presidente da Cooabriel 


