
Regulamento da Ação

“Pizza Day 2021 -  Compre o Combo Foxbit da Pizza Crek e Ganhe R$20,00 em
bitcoin”

Período da Ação: 22/05/2021 a 30/05/2021

Bônus em Bitcoin: R$ 20,00 (vinte reais), limitados a 10.000 (dez mil) CPF’s válidos
e cadastrados na plataforma da Foxbit selecionando na opção de cadastro onde
conheceu a Foxbit: Pizza Day – Pizza Crek.

Regra: Compre o combo Foxbit da Pizza Crek e Ganhe R$ 20,00 (vinte reais) em
bitcoin

Regulamento

A ação “Pizza Day 2021” (“Ação”) é uma iniciativa da Foxbit Serviços Digitais S/A
(“Foxbit”), sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.246.584/0001-50 e
com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, Sala 13, Vila Olímpia, CEP
04547-006, São Paulo/SP e World Food Gestão Ltda., sociedade limitada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Doutor Luiz Migliano, nº 1986, sala
2419, Jardim Caboré, São Paulo, CEP 05.711-001

1. Esta é uma ação na modalidade “Compre e Ganhe”, como o objetivo de fomentar a
cultura do bitcoin no Brasil, não estando o seu resultado vinculado à sorte e a ação foi
criada exclusivamente pela Foxbit, exchange de criptoativos fundada em 2014 no
Brasil e World Food, titular da marca Pizza Crek, sendo esta a maior empresa de
Eventos e Festas com Pizza do Brasil.

2. Ao participar da Ação, o participante concorda irrestritamente com todas as
condições estipuladas neste regulamento.

Quem pode participar?

3. A ação está aberta a todas as pessoas, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e
domiciliadas no Brasil que estejam dentro do alcance de entrega de todas as unidades
Pizza Crek.
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Como participar?

4. A ação terá início às 11:00AM do dia 22/05/2021 e término às 23h59m59s do dia
30/05/2021 (horário de Brasília). Ou até atingir a quantidade máxima de 10.000
cadastros na Foxbit. Inscrições enviadas fora deste período determinado serão
automaticamente desconsideradas.

5. Para participar da Ação, o interessado deverá adquirir o combo promocional Foxbit
no valor de R$30,00 que consiste em 2 Pizzas Crek + 1 Coca Cola lata 350ml. O combo
é válido para os seguintes sabores de Pizzas: Calabresa, frango com Catupiry,
Marguerita, Portuguesa, Toscana, Chocolate, Chocolate com banana ou Chocolate com
Morango. A compra do combo poderá ocorrer cobrança no frete pelo APP parceiro
(ifood ou pizza crek) a depender da região.

Após a compra é obrigatório fazer o cadastro na plataforma da Foxbit no endereço
eletrônico https://app.foxbit.com.br/register.html, com informações válidas e precisas,
devendo, obrigatoriamente, no momento do cadastramento, selecionar no campo
“Como conheceu a Foxbit?” a ação da “Pizza Day - Pizza Crek”, sem o
preenchimento deste campo o cadastro está fora da promoção e portanto não receberá
o bônus de R$20,00 em bitcoin. Após a validação dos dados, se o cadastro for
aprovado o participante receberá em até 48horas a contar da data e hora que o
cadastro foi enviado o bônus de R$20,00 em bitcoin.

6. Para Pessoas Físicas já cadastradas no site da Foxbit, após a aquisição do combo
promocional Pizza Crek, o interessado deverá preencher o formulário disponível no
endereço eletrônico http://foxb.it/PizzaDay-Form, com informações válidas e precisas,
devendo, obrigatoriamente, no momento do preenchimento, juntar nota fiscal
comprobatória da aquisição do combo promocional da Pizza Crek e o número do
pedido. Nenhum dado sensível será captado, sendo apenas informações para
cumprimento do concurso, tais quais, nome, CPF, e-mail, endereço completo.

7. Cada participante, identificado pelo número de CPF válido, terá direito ao limite de
aquisição de 1 (um) combo e consequentemente receberá R$20,00 em bitcoin para
investimento e a ação está limitada a 10.000 (dez mil) CPF’s válidos.

8. Os participantes declaram, desde já, serem os titulares das informações prestadas,
que poderão ser validadas em bases públicas. Sendo identificado qualquer tipo de
fraude ou informações inverídicas, a conta será encerrada, sem prejuízo das sanções
cíveis e criminais cabíveis.

9. Após a inclusão do crédito de R$ 20,00 (vinte reais) em bitcoin na conta do
participante, que deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 48 horas do envio das
informações, este somente poderá efetuar o saque dos ativos, mediante envio, através
do site da Foxbit (www.foxbit.com.br) de documento oficial frente e verso (RG ou CNH)
e foto na modalidade selfie segurando o documento enviado. Poderão ser cobradas
taxas da rede blockchain para saque dos ativos, conforme disponível em
www.foxbit.com.br/taxas. Não havendo qualquer movimentação no prazo de 12 (doze)
meses, o crédito poderá expirar, a critério da Foxbit.
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10. O bônus de R$20,00 é uma quantidade de fração de bitcoin que equivale a
R$20,00 no momento do depósito na conta.

Disposições finais

10. A presente ação e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou
cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por
qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Foxbit e que comprometa a
realização da Ação de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução
como originalmente planejado.

11. Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela Foxbit.
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