REGULAMENTO
Promoção“Para você mozão”!
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 a Rua dos Uirapurús, 71, Chácara Recreio Alvorada, Hortolândia / Sp – cep 13183-752,
doravante denominada simplesmente “Clicknet Internet”, e os clientes participantes da promoção “Para você mozão”
1.Descrição da Promoção
1.1. A Promoção “Para você Mozão!”, realizada no mês de Junho pela prestadora tem por objetivo sortear 1 par de alexa para clientes novos,
que realizaram adesão no periodo de 01/06/2022 até o dia 30/06/2022, ou para clientes que realizarem “upgrade ou renovação de fidelização
do plano de 480 mega”, caso os clientes não aceitem os termos, não estão passiveis da participação da promoção.

2. Clientes elegíveis á promoção
2.1. São elegíveis à presente promoção todos os clientes que assinarem e instalarem os nossos serviços dentro do periodo de 01/06/2022 até
o dia 30/06/2022.
2.2. Clientes que assinaram contrato antes do mês de junho e foi instalado agendando instalação em Junho, não são passiveis da participação
da promoção.
2.3. Clientes que assinaram em Junho a instalação obrigatoriamente deve ser realizada dentro do mês de Junho, só serão aceitas instalação
realizadas em Julho caso seja necessidade da empresa alterar a instalação para Julho, entretanto a instalação deverá ocorrer até o dia 5 de
Julho, após essa data o cliente não estará mais legivel a participação.
2.4. Fica vedada a participação dos proprietários, cônjuges, filhos e funcionários das empresas participantes, não podendo concorrer com
cupons vinculados a esta empresa.
2.5. Clientes que realizarem “upgade” para o plano de 480 mega ou renovação de fidelização do plano de 480 mega , devem estar adimplentes
com a empresa.
2.6. Promoção válida dentro da área geográfica atendida pela Prestadora.

3. Demais regras da Promoção
3.1. A Clicknet não se responsabiliza por limitações de aparelhos eletronicos de propriedade do indicador.
3.2. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro e nem trocados, sendo o prêmio pessoal e intransferível.
3.3. 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 será valída no período de 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 previo aviso.

5. Sorteio
5.1. O sorteio será realizado internamente por meio de aplicativo, filmado internamente pela empresa e disponibilzado o video no instagram
oficial da empresa.
5.2. O sorteio ocorrerá no dia 06 de Julho, após conferência se o cliente sorteado segue todas as regras da promoção, o ganhador será divulgado
no Instagram oficial da empresa, caso o cliente não esteja dentro das regras descritas nesse regulamento, automáticamente iremos sortear
novamente.
5.3. Para mais informações entre em contato com o nosso time comercial no telefone (19) 3515-4000.

Equipe Clicknet
Hortolandia, 30/05/2022
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