REGULAMENTO
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
GANHE UM IPHONE 12
1 - EMPRESA PROMOTORA:
Razão Social: X-PC TELECOM LTDA
Endereço: Rua Lauro Muller, 217 – Centro – Garopaba – SC. CNPJ 06.927.178/0001-69.
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Indicações de clientes para contratação do serviço anual de internet.
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Dentro da Região de Atendimento da Empresa X-PC (Garopaba e Imbituba). Será realizado viabilidade junto
a empresa.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 01/03/2022 a 29/02/2024.
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 10 Meses
5 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
5.1 A presente promoção é aberta ao público, podendo participar as pessoas Físicas e Jurídicas, residentes
em todo território nacional, (no caso de pessoa física - com idade igual ou maior a 18 (dezoito) anos
completos) respeitados os termos e condições estabelecidas neste regulamento.
5.2 É vedada a participação de funcionários, ou quaisquer pessoas diretamente envolvidas com esta
promoção.
5.3 A participação no presente Concurso é voluntária, gratuita e implica na aceitação total e irrestrita dos
termos e condições do presente Regulamento.
5.4 A promoção não é Acumulativa.
5.5 Ler e aceitar este Regulamento, por tal ato submetendo-se de forma irretratável e irrevogável a todos os
respectivos termos e condições.
6 – COMO PARTICIPAR:
6.1 O participante precisará preencher o formulário de inscrição na promoção divulgado pelo endereço
https://www.x-pcsolucoes.com.br.
6.2 O participante deverá indicar no prazo máximo de 10 meses, o mínimo de 60 clientes para instalação de
internet.
6.3 Os 60 clientes indicados, precisam estar dentro da área de atendimento da empresa, passar na avaliação
cadastral com consulta ao SPC, e instalar a internet.
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7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
A apuração do resultado será realizada 10 dias subsequentes ao vencimento de 10 meses da inscrição do
participante.
ENDEREÇO DA APURAÇÃO:* Rua Lauro Muller, 217 BAIRRO: Centro. CIDADE: Garopaba-SC. CEP: 88495-000.
Caso a empresa mude de local, o sorteio será no escritório atual.
8 - PRÊMIO
Quantidade

Descrição

Valor R$

1

IPHONE 12 64GB

R$ 4.860,00*

*O valor de mercado do iphone pode variar de acordo com o mês adquirido.
9 - FORMA DE APURAÇÃO:
Será realizada uma lista, que será atualizada todas as vezes que o participante informar o nome completo
do indicado, no qual o atendente do comercial irá vincular o código do cliente cadastrado em nosso sistema.
Essa lista será divulgada diretamente ao participante através do whatsapp semanalmente.
10 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
10.1 O participante usou de artifícios não éticos para divulgação da promoção.
10.2 O participante difamou a empresa, seus colaboradores ou parceiros.
11 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado da promoção será divulgado no site e redes sociais da empresa. E o contemplado será
comunicado pela empresa através do whatsapp contido na inscrição da promoção.
12 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O Prêmio será entregue na loja da empresa no prazo de até 30 dias após a realização da apuração, livre de
qualquer ônus ao contemplado.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro.
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13.2 A campanha será divulgada através de materiais impressos (panfletos e jornais, redes sociais das
empresas, rádio e e-mail. O regulamento completo da promoção estará disponível no site https://www.xpcsolucoes.com.br.
13.3 Os contemplados autorizam, desde já, a utilização por parte da X-PC TELECOM, do nome, imagem e
som de voz para divulgação da promoção, sem qualquer ônus adicional, pelo prazo máximo de 12 meses
após a data da apuração.
13.4 Prazo de caducidade do direito ao prêmio: 90 dias.
14 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
14.1 Poderá participar da promoção qualquer pessoa que preencha os requisitos estipulados no
regulamento da campanha autorizada;
14.2 O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro;
14.3 O prêmio será entregue em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos
contemplados.
14.4 A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção
comercial;
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