REGULAMENTO
Promoção PIX Premiado!

O presente regulamento promocional tem por objetivo regular as relações entre Clicknet Telecomunicações Provedor
de Internet LTDA, inscrita no CNPJ de nº 16.911.389/0001-67 com sede à Rua dos Uirapurús, 71, Chácara Recreio
Alvorada, Hortolândia / Sp – cep 13183-752, doravante denominada simplesmente “Clicknet Internet”, e os clientes
participantes da promoção “PIX Premiado”
1.Descrição da Promoção
1.1. A Promoção ” PIX Premiado!”, realizada no mês de Junho pela prestadora o objetivo sortear 3 prêmios, sendo eles
para o primeiro lugar 1 PIX no valor de 500,00 reais, segundo lugar 1 PIX no valor de 250,00 reais e terceiro lugar 1
Alexa. O período de vigência da Promoção será de 01/06/2022 até o dia 30/06/2022.
1.2. Para participar é necessário se inscrever no site: pixpremiado.clicknet.com.br e seguir o perfil da Clicknet no
Instagram @Clicknetfibra.
2. Clientes elegíveis à promoção
2.1. São elegíveis à presente promoção todos os participantes que se inscreverem dentro do período de 01/06/2022 até
o dia 30/06/2022.
3. Demais regras da Promoção
3.1. O ganhador terá um prazo de 30 dias, a contar da data do sorteio, para retirar seu prêmio na empresa identificada.
4. Período de vigência da promoção
4.1. A promoção “PIX Premiado” terá a vigência entre 01/06/2022 a 30/06/2022.
4.2. A critério exclusivo da ClickNet Internet a promoção poderá ser prorrogada mediante comunicação e/ou publicação
de novo regulamento promocional, sem prévio aviso.
5. Sorteio
5.1. O sorteio será realizado internamente por meio de aplicativo, filmado internamente pela empresa e disponibilizado o
vídeo no instagram oficial da empresa
5.2. O sorteio ocorrerá no dia 01 de Julho, após conferência dos dados do cliente, se estiver de acordo com as regras
divulgaremos no nosso Instagram, caso o cliente não esteja dentro das regras descritas neste regulamento,
automaticamente iremos sortear outro cliente.
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