CLUBE TOZETTO – 024/2021 – válido até 31/12/2021
1. O CLUBE TOZETTO (adiante "CLUBE"), sem personalidade jurídica própria, criado na forma
de banco de dados privado, desenvolvido e administrado por Tozetto & Cia Ltda., é um
programa de relacionamento fidelizador oferecido ao cliente inclusive como opção de serviço.
2. Para participar do CLUBE, o participante (adiante "ASSOCIADO") toma conhecimento deste
regulamento, podendo solicitar o seu CARTÃO de RELACIONAMENTO em qualquer uma das
Lojas Tozetto, tendo seu cadastro ativo ao prazo máximo de 24 horas. Fica sob a
responsabilidade do ASSOCIADO a atualização dos seus dados cadastrais, principalmente seu
endereço e telefone para, inclusive, participar de promoções.

DEFINIÇÕES
3. CLUBE TOZETTO: é um programa que concede a pessoas físicas e/ou jurídicas benefícios e
recompensas com base em suas compras frequentes nos Supermercados Tozetto, através de
descontos exclusivos e promoções. Além de sorteios oferecidos ao ASSOCIADO devidamente
cadastrado e apenas a 1 (um) participante por endereço.
4. O Cartão de Relacionamento do CLUBE TOZETTO: é um cartão pessoal e intransferível,
opcional, de propriedade do CLUBE e de uso restrito conforme as regras determinadas neste
regulamento no momento da adesão e de acordo com o que determina a legislação brasileira
aplicada à espécie, podendo ser requisitado a qualquer momento pelo ASSOCIADO.
5. A critério do Tozetto poderão ser criadas outras categorias de cartões, além do Cartão de
Relacionamento do Clube e ofertado ao ASSOCIADO cadastrado em razão do volume de sua
participação, ou por outras condições especiais, ou ainda em razão de uma mesma categoria
de ASSOCIADOS ou até em função de uma data comemorativa ou promoção.

ADESÃO
6. Poderão se inscrever como ASSOCIADO titular no CLUBE, todas as pessoas jurídicas e/ou
também físicas, estas desde que maiores de 18 (dezoito) anos, em conformidade com os
seguintes requisitos:
a. No caso de pessoas físicas, deverão realizar o cadastro disponível no site
www.tozetto.com.br ou no aplicativo Supermercados Tozetto Oficial, o qual está disponível
gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. Deverão também ler completamente
o regulamento do CLUBE TOZETTO, disponível online ou em todas as Lojas Tozetto. Ao
confirmar seu cadastro, os ASSOCIADOS demonstram categoricamente estar cientes e
concordar com este regulamento.
b. No caso de pessoas jurídicas, deverão realizar o cadastro pessoalmente em uma das Lojas
Tozetto e assinar o contrato de adesão como sócio.
c. Podem associar-se ainda os menores de 18 anos, que se enquadrarem em uma das
seguintes categorias: emancipados, os casados, os estabelecidos comercialmente com
economia própria e os que exercerem emprego público efetivo, ou outras nos termos da Lei
10.406 de 10/01/2002.
CONDIÇÕES GERAIS

7. O Tozetto poderá adotar preços ou prazos diferenciados para os itens que julgar
conveniente, exclusivamente para compras feitas por ASSOCIADOS de produtos em uma das
Lojas da rede. Ao comprar estes itens, que estarão devidamente identificados como “OFERTA
ESPECIAL AO ASSOCIADO CLUBE TOZETTO”.
8. Após realizar o cadastro no CLUBE, em concordância com os itens 2 e 6 deste regulamento,
o ASSOCIADO estará apto a participar do programa e assim autoriza ao CLUBE através de sua
mantenedora Tozetto & Cia. Ltda., a divulgação de seu nome, voz e imagem em qualquer tipo
de meio de comunicação quando for ganhador de sorteios ou participante de promoções.
9. O ASSOCIADO deverá informar ao CLUBE sobre qualquer alteração cadastral (endereço,
telefone, etc.), sendo este totalmente responsável pela veracidade das informações, pois o
CLUBE não poderá ser responsável por eventuais perdas, incorreções, não entrega ou atrasos
das correspondências e não entrega de prêmios em decorrência da não atualização cadastral.
10. O ASSOCIADO que desejar cancelar sua inscrição no Programa deverá solicitar
pessoalmente ou por escrito, em uma das Estações de Atendimento. Podendo o ex-associado
retornar ao CLUBE mediante novo cadastro.

DISPOSIÇÕES FINAIS
11. Este regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, sem aviso prévio, a exclusivo
critério do CLUBE. As eventuais modificações serão oportunamente informadas aos
ASSOCIADOS e disponibilizadas no site, aplicativo ou em uma das Lojas Tozetto.
12. O CLUBE informará aos ASSOCIADOS, com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, o
eventual fim do Programa de Relacionamento.
13. Os dados gerados pelo atual Programa de Relacionamento são de uso exclusivo e privativo
do Tozetto & Cia. Ltda. e não serão vendidos ou cedidos, a qualquer título, salvo por
determinação legal, para outras pessoas ou empresas com intuito de utilização em cadastros
de pesquisa ou de promoções.
14. Os casos omissos serão tratados pelo Programa de Relacionamento Clube Tozetto e sua
mantenedora.

