REGULAMENTO
Este regulamento informa como participar da promoção “BOLETO ONLINE – NET FÁCIL”
promovida pela NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME, com sede na Rua
Coronel Juca Barbosa – N° 134, Vila Augusto Ribeiro, na cidade de Campo Belo-MG, inscrita no
CNPJ sob o nº 15.741.136/0001-20.

1. PERÍODO.
A presente Promoção terá início em 01 de abril de 2018 e encerrará às 23h59min em
31 de maio de 2018. A NET FÁCIL reserva-se o direito de prorrogar o período de duração
da Promoção.
2. PARTICIPANTES.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, CLIENTES ativos Net Fácil.
2.1. Para participar é necessário que o cliente acesse o site www.netfacil.net.br,
clique no link “Receber boleto via e-mail” e em seguida preencha todos os dados
solicitados no formulário.

3. PRÊMIO.
Cumpridos os requisitos, o cliente ganhará o direito de concorrer a 1 mês de internet
grátis.
3.1. Serão contemplados 10 ganhadores.
3.2. Não será permitida a comercialização e/ou troca do prêmio por qualquer
outro, tampouco sua conversão em dinheiro.
3.3. O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o
consumidor.
3.4. Se por qualquer outro motivo que impeça o cumprimento da premiação, o
prêmio destinado ao ganhador será automaticamente descartado, não sendo possível
transferir para outra pessoa.

4. SORTEIO.
Na ordem do preenchimento da resposta no local de participação da promoção, o
usuário será numerado internamente.
4.1. O sorteio será realizado no dia 04/06/2018 de forma digital, através do site
www.sorteador.com.br, e a divulgação do ganhador será no mesmo dia.

5. DIVULGAÇÃO.
Ao participar da promoção, o participante permite a divulgação do seu nome e foto em
materiais de divulgação da Net Fácil, tais como flyer, site, redes sociais, tv, entre outros.

6. Participantes.
6.1. Autorizam, reconhecem e aceitam que os dados pessoais e demais
informações que porventura lhe sejam solicitados passam a ser de propriedade da Net Fácil, que
poderá utilizar tais dados para os fins necessários à adequada realização e conclusão desta
Promoção.
6.2. Reconhecem e aceitam expressamente que a Net Fácil não será
responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da
participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do brinde.
6.3. Os dados coletados serão mantidos em sigilo na forma da lei.

7. Caso de força maior.
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção suspensa ou cancelada,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto
que esteja fora do controle da Promotora e que comprometa a promoção de forma a impedir
ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente planejado.
7.1. Caso quaisquer destes eventos venha a ocorrer, a Net Fácil fará a devida
divulgação através dos mesmos meios utilizados para a divulgação desta promoção.

8. Aceitação irrestrita.
A simples participação na promoção caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita
de todos os termos e condições deste Regulamento.
9.

Colaboradores.

Não poderão participar da Promoção os funcionários da Net Fácil Telecom, bem como
qualquer pessoa ou funcionário de organização que esteja, direta ou indiretamente, envolvido
em qualquer aspecto desta Promoção.

