
 

 

REGULAMENTO MEGA PROMOÇÃO NEXUS 

Nome da promoção:  MEGA PROMOÇÃO NEXUS 
MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Sorteio 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Município de Santana do Livramento  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: de 22/02/2021 até 28/03/2021 

QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA, VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS 
PRÊMIOS: 

Qtde. Descrição do Prêmio 
Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total (R$) 

30 
CELULARES SAMSUNG 
A01 ou equivalente* 

699,00 20.970,00 

90 

kit chimarrão composto 
de cuia e bomba com 
gravação do logotipo 
dos promotores 

85,00 7.650,00 

4 
TV 40 polegadas marca 
Samsung ou equivalente 

1.500,00 6.000,00 

1 

Moto* 0km da marca 
Honda, modelo CG 160 
START CBS ano de 
fabricação 2020 e 
modelo 2020, cor sólida 
disponível na entrega ou 
equivalente  

12.000,00 12.000,00 



 

* a moto será entregue, aos contemplados, livre e desembaraçada (IPVA; 
Emplacamento, Licenciamento); 

 
CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: O Sorteio em referência é destinado duas categorias           
distintas: CATEGORIA NOVOS ASSINANTES: todos os consumidores, pessoas físicas         
e jurídicas, que durante o período de 22/02/2021 até às 11 horas do dia 28/03/2021,               
comprarem novos serviços ou fidelizarem contrato por mais 12 meses com as ofertas de              
upgrade da empresa NEXUS, recebendo, gratuitamente, cupons para preenchimento de          
dados e depósito em urna para os sorteios diários e semanais; CATEGORIA            
ASSINANTES DA BASE: todos os consumidores, pessoas físicas e jurídicas, que até            
às 11 horas do dia 28/03/2021, forem assinantes de serviços da empresa NEXUS e              
estiverem com as mensalidades em dia, recebendo, gratuitamente, um código numérico           
para concorrer. 
 
CRITÉRIOS PARA SORTEIO DOS PRÊMIOS: Os prêmios serão sorteados de acordo           
com as duas categorias a seguir detalhadas: CATEGORIA NOVOS ASSINANTES:          
serão sorteados diariamente, de segunda a sexta às 18h e aos sábados às 11h, na               
sede da empresa promotora, mediante extração de cupons depositados na urna da            
promoção, três unidades do kit chimarrão e uma unidade do celular Samsung A01.              
Também serão sorteados semanalmente, aos sábados às 11h, na sede da empresa            
promotora, mediante extração de cupons depositados na urna da promoção, uma           
unidade da TV 40 Polegadas Samsung. Os prêmios dessa categoria não são            
cumulativos, ou seja,o sorteado que ganhar um dos prêmios não participa do sorteio             
dos demais prêmios. Contudo, todos os sorteados nesta categoria participam do sorteio            
da outra categoria de prêmios. CATEGORIA ASSINANTES DA BASE: serão          
sorteados no dia 28 de março de 2021, às 11h, uma moto e um XBOX entre os                 
assinantes de serviços da empresa NEXUS com as mensalidades em dia, que            

1 XBOX 3.500,00 3.500,00 

  VALOR TOTAL 50.120,00 



 

receberam gratuitamente, um código numérico para concorrer. Os prêmios dessa          
categoria não são cumulativos, ou seja,o sorteado que ganhar um dos prêmios não             
participa novamente do sorteio do outro prêmio.  
 
ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: Os prêmios ficarão expostos           
por meio cartaz promocional ou exposição física do prêmio na sede da promotora.  

DATA e HORÁRIO DO SORTEIO: Os sorteios ocorrerão sempre às 18h de segunda a              
sexta e às 11h nos sábados e domingo. 

TRANSMISSÃO DO SORTEIO: Os sorteios serão transmitidos ao vivo através de lives            
realizadas pela Sentinela 24h e divulgadas nas redes sociais da mesma e da Nexus              
Telecom. 

FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: Os contemplados serão        
contactados por telefone em até 24 horas após a realização do sorteio e terão seu               
nome divulgado através de website e redes sociais da promotora. 

DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS: Os assinantes contemplados,        
pelo período de 01 (um) ano contados a partir das datas das apurações, cederão seu               
nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado sem nenhum ônus à               
pessoa jurídica promotora. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Ficam excluídos da presente promoção, os diretores e funcionários da promotora do            
sorteio. A verificação será efetuada no momento da geração dos cupons. No caso de              
alguma pessoa impedida de participar vier a ser contemplada, a empresa identificará            
outro contemplado para substituir o que estiver impedido. 

A distribuição dos prêmios, indicados neste regulamento será gratuita, sem ônus ao            
contemplado, ficando proibida a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro. 

As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da promoção deverão ser           
preliminarmente dirimidas junto aos organizadores da promoção. 

 

 

Santana do Livramento, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 



 

 

 


