
Promoção Rico Sabor 
Regras Gerais 

 

O Rico Sabor faz uma promoção de “Junte 6 Carimbos e ganhe 50% de desconto no almoço 

local” desde 01/2010. Não há previsão de suspensão do programa de descontos, mas para fins de 

legislação vigente, sua suspensão só se dará mediante aviso prévio em placa no próprio restaurante, 

um mês antes de seu fim. 

 

Regra Geral: 
Não fazem parte desta promoção: Marmita (almoço de valor fixo feito para alguns lojistas), e 

Comida levada para fora (embalagem de viagem). 

Válido de segunda a sexta-feira, exceto feriados, Carnaval e vésperas de Natal e Ano Novo, 

independente do dia da semana em que cairão. 

 

Regras para ganhar o carimbo: 

 A cada almoço, independentemente do valor gasto, você ganha 1 carimbo. 

 Haverá no cupom, tantos carimbos quantas as pessoas pagantes. Assim um pai de família 
poderá pagar a conta de todos, de uma só vez, e receberá os carimbos referentes a todos os 

pagantes, num único recibo. 

 O controle de pessoas pagantes se dá pelo número de cartões apresentados. E cada pessoa só 
pode ter um único cartão. 

 Em alguns casos, poderá ser dado um, e somente um, carimbo para quem estiver levando 

comida para viagem, a critério do caixa. 

 Os carimbos são dados de segunda a domingo, inclusive feriados, mas atenção as regras de 
troca abaixo... 

 

Regras para resgate: 

 Com 6 (Seis) carimbos, você poderá trocar por 50% do valor de seu almoço. 

 Não é permitido a troca de mais de 6 carimbos para uma única pessoa, mas poderá ser feita a 
troca de múltiplos de 6 para mais pessoas. Ex: 6 carimbos para uma pessoa ganhar desconto, 

12 carimbos para 2 pessoas ganharem desconto, e assim por diante. 

 O desconto é aplicado somente sobre o almoço local (comida). Bebidas, sobremesas, frutas, 

doces, sorvetes, comida para viagem, e tudo o mais, NÃO entram no desconto. 

 O resgate somente pode ser feito de segunda a sexta-feira, exceto véspera de Natal e de Ano 
Novo, que independentemente do dia da semana, será sempre considerado como “Feriado”, 

já que dia 25/12 e 01/01, fechamos e fazemos na véspera, o almoço de Feriado. 

 os carimbos podem ser doados, se assim desejarem, a outros amigos. 
 

Att, 

 

Adriano 

Rico Sabor 

11 5543-1400 


