REGULAMENTO TROQUE E GANHE
DO OBJETO DO PROGRAMA “TROQUE E GANHE”.
Cláusula 1ª.) O programa AgRoss Troque e Ganhe é um programa de fidelidade que oferece
pontos por cada compra realizada dos produtos participantes da promoção, que podem ser
trocados por prêmios a escolha do cliente.
DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA.
Cláusula 2ª.) Para ser participante do programa, é necessário que seja observado os seguintes
requisitos:
a) Realizar compras dos produtos participantes do programa da AgRoss;
b) Não estar inadimplente com a AgRoss;
c) Não ter a “empresa cliente” encerrado suas atividades.
d) Ser um cliente ativo, ou seja, realizando pelo menos uma compra a cada 90 (noventa) dias,
com valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Cláusula 3ª.) Caso o cliente perca qualquer um destes requisitos, perderá o direito de
participar do programa. A tolerância de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições
do presente regulamento deverá ser entendida como mera liberalidade, jamais produzindo a
perda do direito de exigir o cumprimento de todos os requisitos previstos no presente.
DA PONTUAÇÃO.
Cláusula 4ª.) A proporção dos pontos será distribuída da seguinte forma:
a) 2 pontos para cada 1 (um) real em produtos comprados da série Normal;
b) 6 pontos para cada 1 (um) real em produtos comprados da série Ouro;
c) 12 pontos para cada 1 (um) real em produtos comprados da série Diamante.
Cláusula 5ª.) Sendo que a descrição dos produtos que compõem cada uma das séries, será
sempre apresentada e atualizada frequentemente via site, e os mesmos poderão sofrer
alterações a qualquer momento.
Cláusula 6ª.) Os pontos conquistados pelos clientes estarão disponíveis para troca, somente
após o pagamento de todas as parcelas da(s) Nota(s) fiscal(is) que gerou a pontuação.
a) Caso haja devolução de quaisquer mercadorias adquiridas participantes do programa, o
cliente AgRoss perderá os pontos referente a essa devolução, sendo estes pontos debitados do
seu saldo adquirido no programa.
DO ACÚMULO DOS PONTOS.
Cláusula 7ª.) O cliente poderá acumular seus pontos até atingir a pontuação necessária, para
trocar pelos prêmios escolhidos. Para que o cliente tenha o controle da sua pontuação, no
momento da entrega da mercadoria irá receber um extrato de pontos, já inclusos os pontos da
entrega realizada, sendo que estes pontos somente estarão disponíveis para utilização, após o
pagamento das parcelas correspondentes da(s) nota(s) fiscais(s).
Poderá ainda, consultar seus pontos pelo site da promoção, www.troqueeganhe.com.br,
mediante cadastro com login e senha previamente definidos.
a) Os pontos serão acumulados, por CNPJ, ou seja, não poderá haver a somatória de pontos
entre clientes distintos.
b) A única possibilidade de acúmulo de pontos será entre matriz e filiais, sendo que para que

ocorra o cliente deverá solicitar via e-mail (troqueeganhe@agross.com.br). A unificação
ocorrerá somente para aquele pedido. Dessa forma, toda vez que optar pela juntada dos
pontos, o cliente deverá realizar a solicitação para a AgRoss. Considerando ainda, que só é
possível juntar os pontos "Disponíveis”, os pontos “bloqueados’ ficam retidos até a quitação
das notas fiscais que geraram os mesmos.
c) Quando houver a troca de edição da REVISTA, o cliente que tiver pontos da edição anterior,
poderá utilizá-los, mas seguindo a nova pontuação.
DOS PRÊMIOS.
Cláusula 8ª.) Os prêmios apresentados na revista e no site estão representados por meio de
imagens ilustrativas, sendo assim no momento do recebimento, pode ocorrer variações
quanto a cores, modelos, marcas e tamanhos, conforme a disponibilidade do mercado.
Cláusula 9ª.) Caso algum dos prêmios apresentados na revista deixe de ser fabricado ou não
seja mais encontrado no mercado, o Cliente poderá utilizar os seus pontos para escolher outro
prêmio de igual pontuação.
Parágrafo Único – Os produtos e viagens participantes do programa são específicos, não
podendo ser solicitados produtos fora da campanha, (Revista TG, site TG).
DA DURAÇÃO.
Cláusula 10ª.) O programa não tem data de validade determinada. Mas está vinculado as
condições que poderão ser alteradas diretamente no site, a qualquer momento, são elas: os
produtos participantes do programa, os prêmios oferecidos e a pontuação necessária para
cada item. No caso de encerramento por definitivo do programa, os pontos já acumulados não
serão perdidos, desde que o cliente esteja enquadrado nos requisitos da cláusula 2ª. E que a
troca dos pontos acumulados, seja realizada dentro do prazo estipulado pela AgRoss. Caso não
seja observado o prazo indicado, o cliente perderá a pontuação acumulada, não tendo direito
a reclamações posteriores.
DA TROCA DA PONTUAÇÃO PELO PRÊMIO.
Cláusula 11ª.) Após alcançada a pontuação necessária para troca de prêmios, o cliente deverá
solicitar a troca via site, seguindo todo o procedimento indicado para finalizar a troca e
inclusive aceitando os termos desse regulamento.
DA ENTREGA DOS PRÊMIOS.
Cláusula 12ª.) O prazo para ser entregue o prêmio será, em média de 30 dias, podendo sofrer
variações de acordo com o produto solicitado e a disponibilidade do produto no mercado. Este
prazo se inicia após o cliente ter concluído o procedimento estabelecido na cláusula 10ª.
a) Reforçamos ainda, que as entregas não dependem exclusivamente da AgRoss, desta forma,
o prazo de entrega poderá variar próximo a datas comemorativas, como natal, feriados e etc,
conforme a disponibilidade das empresas de entregas. Portanto os pedidos devem ser
realizados antecipadamente neste período.
b) O endereço da entrega deverá ser o endereço comercial do “Cliente Agross”, caso esta regra
não seja respeitada, a Agross se eximi de qualquer responsabilidade quanto a problemas de
entrega e não irá arcar com nenhum tipo de indenização, inclusive se houver extravio destes
prêmios.
c) O prêmio deverá ser conferido no momento da entrega, sendo que a AgRoss só aceitará
reclamações de desconformidade, no prazo de 7 (sete) dias, não se responsabilizando por

quaisquer danos ou avarias que ocorrerem, após este prazo e nem por defeitos que surgirem,
devendo o “Cliente AgRoss” premiado seguir as instruções de uso do fabricante do produto
para garantir a qualidade de seu funcionamento.
DA SEGURANÇA.
Cláusula 13ª.) Para que a troca de pontos por prêmios ocorra de uma forma segura, existirá
apenas uma forma de realizar essa troca, que será da seguinte maneira:
a) O “CLIENTE AGROSS” precisa se cadastrar diretamente no site Troque e Ganhe
www.troqueeganhe.com.br e criar sua senha, portanto a AgRoss não obterá acesso a esta
senha, sendo de inteira responsabilidade do representante legal do cliente o uso desta senha
que é pessoal e intransferível.
Parágrafo primeiro: Caso o cliente informe a sua senha para terceiros e o mesmo solicite
prêmios, a AgRoss não se responsabilizará e não concederá novamente os pontos perdidos.
Parágrafo segundo: No caso de perda da senha para realizar o login no site, o cliente deverá
marcar a opção esqueci minha senha e a mesma será enviada para o e-mail constante no
cadastro realizado.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Cláusula 14ª.) Qualquer eventualidade ou fato omisso que não se enquadre nesse
regulamento, ficará sobre a apreciação e julgamento da AgRoss , devendo ser acatada a
decisão em caráter inquestionável por todos os participantes.
Cláusula 15ª.) Todas as imagens dos produtos e viagens são meramente ilustrativas, podendo
sofrer alterações de marca, modelo, cor, configurações entre outros, sendo a escolha do
produto realizada pela AgRoss e pela disponibilidade do fornecedor.
Cláusula 16ª.) O programa AgRoss Troque e Ganhe, é uma campanha que tem o único objetivo
de premiar nossos clientes mediante a troca de pontos pelo prêmio específico, podend o ser
cancelada ou prorrogada a qualquer momento pela AgRoss, conforme este regulamento.
ANEXO 1. DAS VIAGENS DISPONIBILIZADAS COMO PRÊMIO PELA AGROSS:
Cláusula 1ª.) As viagens que a AgRoss está disponibilizando para o Programa TROQUE E
GANHE, são apenas os pacotes disponíveis na revista, no site e a pontuação apresentada é
para 2 (DUAS pessoas) em apartamento duplo, sujeitas a disponibilidade de datas e vagas.
DA RESPONSABILIDADE DA AGROSS.
Cláusula 2ª.) A única responsabilidade da AgRoss mediante a solicitação do cliente para a troca
dos seus pontos acumulados no programa Troque e Ganhe é contratar a empresa que irá
oferecer o serviço de acordo com viagem escolhida por nosso cliente.
Parágrafo primeiro: A AgRoss não tem nenhuma responsabilidade sobre qualquer tipo de
acidente ou incidente, tais como: doenças, roubo, perda de objetos, falta de transporte do
passageiro, perca de voos. Em HIPÓTESE ALGUMA, a AgRoss se responsabilizará por qualquer
tipo de indenização sobre acidentes e incidentes ocorridos após a contratação da viagem
Parágrafo segundo: Após, o cliente ter realizada a opção de troca de seus pontos por viagem,
a AgRoss não reembolsará os pontos, caso a viagem não ocorra, sendo assim é de inteira
responsabilidade dos passageiros a verificação de todos os itens obrigatórios para a realização
da viagem, tais como: documentos dentro do prazo de validade, vacinas necessárias, horário

do voo, bem como quaisquer outras exigências necessárias para a realização da Viagem.
Parágrafo terceiro: A AgRoss se compromete a contratar empresas de viagens, que prestem
serviço com idoneidade reconhecida no mercado, mas caso uma dessas empresas não cumpra
com suas obrigações, a responsabilidade pelo serviço contratado e não prestado devidamente
será de total responsabilidade da empresa de viagens contratada.
DO PERÍODO DE VIAGEM.
Cláusula 3ª.) Não é permitido que o cliente estenda o tempo da viagem, mesmo que ele pague
com seus recursos os dias excedentes.
DO ROTEIRO DA VIAGEM.
Cláusula 4ª.) A AgRoss se reserva o direito de cancelar, seja qual for a viagem, do Programa
Troque e Ganhe, desde que a empresas de viagens não ofereçam mais o roteiro escolhido ou
por motivo de força maior, conflitos, impossibilidade de viagem para o lugar escolhido por
falta de documentação específica, cancelamento de voos para a região ou qualquer outra
questão que a AgRoss acredite que possa oferecer RISCO EM SUA IMAGEM INSTITUCIONAL ou
ao programa Troque e Ganhe. Caso algum cliente, tenha solicitado a troca para o destino que
saiu do programa de pontos, será informado previamente para que escolha um novo destino
dentro das opções válidas.
DO PRAZO PARA A SOLICITAÇÃO DA VIAGEM.
Cláusula 5ª.) A data da viagem será de acordo com a disponibilidade de vagas na empresa
turística e a solicitação da viagem pelo cliente deverá cumprir o prazo de 60 dias de
antecedência no mínimo. Ressalvado os períodos de alta temporada, em que o prazo mínimo
para solicitar a viagem deverá ser com 180 dias de antecedência.
DAS CONDIÇÕES GERAIS.
Cláusula 6ª.) Todos os pacotes de viagens oferecidas no catálogo AgRoss Troque e Ganhe,
terão suas especificações definidas no mesmo, não podendo ser alteradas, apenas alguns
destinos contarão com a opção de resort, os quais serão devidamente indicados, seja na
revista Troque e Ganhe ou no site. Os destinos que não constarem em sua descrição a
especificação de Resort serão de categoria Turística, em apartamentos standard duplo. Não
haverá exceções para a troca de categoria.
Parágrafo único: A pontuação apresentada na revista se refere apenas a uma média dos
pontos que serão necessárias para a viagem apresentada, podendo sofrer variações para mais
ou menos pontos, dependendo das opções escolhidas pelo cliente, que poderão variar quanto
ao período da viagem, escolha do hotel, temporada, opcionais e outras. Desta forma, o cliente
deverá passar suas opções para que o departamento de Marketing da AgRoss possa
contabilizar os pontos necessários.
Cláusula 7ª.) A AgRoss não oferece qualquer quantia em dinheiro, transportes EXTRAS ou
ingressos para shows, festas, boates, bares e outros, sendo repassado ao cliente apenas a
viagem escolhida com suas respectivas datas, roteiro, translado e hospedagem.
Parágrafo único: A AgRoss não se responsabiliza ainda, por quaisquer tipos de taxas ou
encargos, inclusive seguro viagem, bagagens, marcação de assento, taxas ambientais ou de
turismo entre outras.

Cláusula 8ª.) Exclusivamente para viagens, antes de realizar o procedimento de troca, o
“Cliente Agross” deverá entrar em contato com o departamento de marketing, para receber as
informações e opções sobre a viagem escolhida, e só após ter concordado com as
especificações passadas, que deverá realizar o procedimento de troca, conforme cláusula
10°deste regulamento.
Cláusula 9ª.) Caso haja cancelamento ou alteração da data de viagem motivada por questões
de saúde pública, tais como a pandemia do COVID19, a AgRoss não se responsabiliza por
nenhum tipo de indenização, mas se compromete a encontrar a melhor solução para o cliente
AgRoss, para que o mesmo não seja prejudicado.

