REGULAMENTO DO SORTEIO: “ABCREDE DÁ UM IPHONE 8 PRA
VOCÊ” + 18 Prêmios.
1) DESCRIÇÃO
a) A Promoção: “ABCREDE DÁ UM IPHONE 8 PRA VOCÊ” + 18 Prêmios, é uma
realização da abcRede Ltda. ME, CNPJ 04.323.568/0001-02 – Insc. Est.
408.061.917/118, com sua matriz estabelecida na Av.: Nove de Julho, nº 683 Sala
22 – Tupi Paulista-SP, e demais escritórios nas cidades de Dracena, Junqueirópolis, Pacaembu, Ouro Verde, Panorama e Brasilândia-MS, para o sorteio de 1 Ipho ne 8 e mais 18 prêmios, direcionada exclusivamente aos clientes abcRede.
2) PERÍODO
a) A Promoção: “ABCREDE DÁ UM IPHONE 8 PRA VOCÊ” + 18 Prêmios, terá início
01/09/2018 e término dia 30/10/18.
3) COMO PARTICIPAR
a) Os clientes ativos/titulares dos planos, poderão participar da promoção, fazendo
seu cadastro em nosso hotsite www.abcrede.com.br/iphonepravoce.
b) Os clientes abcRede com planos ativos, terão direito a um cadastro por titular, caso
o titular tenha mais de um pontos de internet ativo, poderá ter o número correspondente de chances para concorrer a promoção.
c) A participação será automática, após preenchimento completo do cadastro.
4) CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
a) Somente os clientes com cadastro ativo, e com os pagamentos das suas mensalidades em dia.
b) Os novos clientes abcRede, só terão direito de participar da promoção “ABCREDE
DÁ UM IPHONE 8 PRA VOCÊ” + 18 Prêmios, se estiverem feito o pedido e quitação da instalação até às 17:00h do dia 30/10/18.
c) A participação é gratuita e exclusiva aos clientes abcRede, e se realiza exclusivamente através do site da promoção www.abcrede.com.br/iphonepravoce
5) DESCLASSIFICAÇÃO
a) Todas as informações requeridas aos participantes, no ato do preenchimento do
cadastro de participação nesta promoção, deverão ser corretamente informadas,
pois poderão impedir a participação efetiva na promoção, bem como poderão vir a
desclassificar o participante, caso sejam detectadas incorreções ou informações
falsas.

b) Serão desclassificados os clientes que não estiverem com seus pagamentos em
dia, ou tenha seu plano cancelado por ocasião do sorteio.
c) Não poderão participar da promoção os funcionários, os diretores da abcRede e
seus cônjuges, bem como funcionários da agência de publicidade envolvida. A che cagem será feita pelo banco de dados da empresa no momento da apuração.
6) MECÂNICA
a) Os números dos cadastros dos clientes que estejam participando da promoção, serão impressos e colocados em uma urna, na qual serão realizados os sorteios na
matriz da empresa, no dia 01/11/2018, às 10:30h, na Av.: Nove de Julho, nº 683 –
Tupi Paulista-SP. O sorteio será transmitido online via Live no Facebook, e com
transmissões ao vivo, através de algumas rádios da nossa região.
b) Serão sorteados primeiramente os 18 prêmios, e somente no final, o IPHONE 8.

7) PRÊMIOS
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Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Caixas de Som Portátil JBL Go Wireless
Fone de Ouvido JBL T450 com Microfone Embutido
Fone de Ouvido JBL T450 com Microfone Embutido
Fone de Ouvido JBL T450 com Microfone Embutido
Fone de Ouvido JBL T450 Dobrável
Fone de Ouvido JBL T450 Dobrável
Fone de Ouvido JBL T450 Dobrável
Mochila Nike Brasília
Mochila Nike Brasília
Mochila Nike Brasília
Mochila Nike Brasília
Mochila Nike Brasília
Mochila Nike Brasília
IPHONE 8

8) ENTREGA DOS PRÊMIOS
a) Os prêmios serão entregues ao titular do plano, ou seu representante devidamente
autorizado na sede da empresa, até 15 dias a contar da data do sorteio, e sem
ônus ao contemplado.
b) É expressamente proibida a conversão do valor do prêmio em dinheiro, ou troca da
premiação.

c) Os ganhadores deverão comprovar suas identidades, mediante a apresentação de
documento oficial com foto, e assinatura do recibo do prêmio, e desde já, cede
nome, imagem, som e voz, para divulgação sem ônus ao promotor desta promoção, pelo período de 365 dias, a contar da data do sorteio.
d) Na eventualidade do ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu espólio,
na presença do seu inventariante ou herdeiros do contemplado, desde que comprovada esta condição.
e) Os ganhadores serão informados pelo telefone, e-mail e sms, e poderá reclamar
seu prêmio até 180 dias na sede da empresa.

9) CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) Considerando que o cadastro na promoção será digital, no caso de uma eventual
falha operacional do sistema, o procedimento de cadastro poderá ser feito manualmente, até que regularize o sistema, permanecendo inalteradas todas as regras e
condições de validade de participação nesta promoção.
b) Ao preencher o cadastro da promoção, o participante se declara ciente do regulamento
da
campanha,
que
estará
disponibilizada
no
site
www.abcrede.com.br/iphonepravoce, aceitando por completo.
c) Caso o titular do plano passe os seus dados pessoais para que outra pessoa
preencha o cadastro no site da promoção, em seu lugar, passará a ser sua inteira
responsabilidade, e estará ciente de que, em caso de premiação, a mesma será
entregue apenas ao titular do plano, salvo representantes legais, devidamente documentados, os quais poderão receber o prêmio em nome do titular.
d) O Grupo abcRede poderá interromper a Promoção: “ABCREDE DÁ UM IPHONE 8
PRA VOCÊ” + 18 Prêmios, encerrá-la ou prorrogá-la, independente de prévia informação.
e) Qualquer questão não prevista neste regulamento, será resolvida pela comissão
organizadora da empresa.
f) O participante que tentar burlar de qualquer forma a mecânica dessa promoção,
não concorrerá aos prêmios, sendo excluída a sua participação, sem aviso prévio.

