
 
 
 

REGULAMENTO CUPOM DEZEMBRO DBBC - DEZEMBRO 19 
  

1. O cupom disponibilizado para desconto é uma realização da Dado Bier           
Bourbon Country. 

2. A promoção consiste em: cupom online de 50% de desconto no segundo            
Buffet durante almoço de segunda a quinta-feira, na Dado Bier          
Bourbon Country, se no mesmo almoço houver pelo menos 1 (um)           
adulto pagante pelas suas despesas.  

3. Período da Promoção: de 01 de dezembro até 30 de dezembro de 2019. 
4. O desconto não inclui as despesas com bebidas, sobremesas ou outro           

produto que poderá vir a ser consumido, sendo válido apenas para a            
modalidade de Buffet Tradicional. 

5. O benefício pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, em horário de            
funcionamento do restaurante para almoço, dentro do prazo de validade          
da promoção. 

6. Podem participar da promoção, todos os clientes que resgatarem o cupom           
referente ao desconto de 50% no segundo Buffet Tradicional para ser           
usado no almoço na Dado Bier Bourbon Country de segunda a           
quinta-feira, disponibilizado nas redes sociais da Dado Bier Bourbon         
Country, durante o período da promoção. 

7. O cliente que optar por usufruir do desconto concedido, deve apresentar,           
em seu celular, a captura de tela do cupom resgatado nas redes sociais da              
Dado Bier Bourbon Country (cupom no Facebook ou story no Instagram)           
no momento da chegada ao restaurante para receber o benefício. 

8. Os valores a serem pagos no check out são os valores praticados pela             
Dado Bier Bourbon Country no dia da utilização do benefício. 

9. Horário de funcionamento para utilização do desconto na Dado Bier          
Bourbon Country é: segunda a quinta das 11h30 às 14h30. 

10. A promoção não é cumulativa com outros benefícios. 
11. A Dado Bier Bourbon Country reserva-se ao direito de interromper a           

promoção sem aviso prévio. 
12. Os participantes, ao solicitarem o benefício de desconto para almoço na           

Dado Bier Bourbon Country mediante a apresentação do cupom         
resgatado nas redes sociais da Dado Bier Bourbon Country, manifestam          
sua total concordância com as regras desta promoção. 

 


