
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO SORTE É TER AMIGO

Nome da promoção: PROMOÇÃO SORTE É TER AMIGO

MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Sorteio

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Municípios atendidos pela AMIGO INTERNET

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: de 02/04/2021 até 30/04/2021

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

Qtde. Descrição do Prêmio
Valor Unitário
Estimado (R$)

Valor Total
Estimado (R$)

03

Anuidades (12 meses de
Amigo Internet grátis -
Oferta contratada pelo
cliente sorteado)

R$ 1.788,00 R$ 5.364,00

03
Anuidades (12 meses de
Amigo TV grátis - plano
Mix HD)

R$ 1.236,00 R$ 3.708,00

2 iPhone 12 128GB R$ 6.000,00 R$ 12.000,00

2
Smart TV LED 43" Full
HD Samsung

R$ 1.894,00 R$ 3.788,00

sejaamigo.com.br

https://www.casasbahia.com.br/smart-tv-led-43-full-hd-samsung-t5300-com-hdr-sistema-operacional-tizen-wi-fi-espelhamento-de-tela-dolby-digital-plus-hdmi-e-usb-2020-55006487/p/55006487?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=55006487&idLojista=10037&utm_campaign=apostas_smart-shopping_1p&gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjZrgN0IIrDhDnHo64pxJgFTlFIkaOiLYhfS7WARKDmoHzl4ByhdSRUaAudlEALw_wcB
https://www.casasbahia.com.br/smart-tv-led-43-full-hd-samsung-t5300-com-hdr-sistema-operacional-tizen-wi-fi-espelhamento-de-tela-dolby-digital-plus-hdmi-e-usb-2020-55006487/p/55006487?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=55006487&idLojista=10037&utm_campaign=apostas_smart-shopping_1p&gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjZrgN0IIrDhDnHo64pxJgFTlFIkaOiLYhfS7WARKDmoHzl4ByhdSRUaAudlEALw_wcB


2 Caixa de Som JBL
Charge 4

R$ 889,00 R$ 1.778,00

2 Alexa R$ 299,00 R$ 598,00

Total R$ 27.236

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E FORMATO DO SORTEIO: O Sorteio em
referência é destinado a todos os consumidores, pessoas físicas e jurídicas, que até às
18 horas do dia 29/04/2021, estiverem com as mensalidades em dia, e que
receberão gratuitamente, no dia do sorteio, um código numérico digital para concorrer
através do sorteio online (www.sorteador.com.br). O código numérico será gerado a
partir de relatório da lista de clientes adimplentes e que atendem aos requisitos para o
sorteio. Os prêmios não são cumulativos, ou seja, o sorteado que ganhar um dos
prêmios não participa novamente do sorteio dos demais prêmios. O sorteio poderá ser
acompanhado por até três assinantes que estiverem presentes no momento da
apuração e será transmitido ao vivo pelo endereço
https://www.facebook.com/amigointernet.

DATA E LOCAL DO SORTEIO: Os prêmios serão sorteados no dia 30 de abril de
2021, às 10h, na sede da Amigo Internet, localizada na Rua Fernando Ferrari, 1.280 -
Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Santa Maria - RS, entre os assinantes com as
mensalidades em dia.

ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: Os prêmios ficarão expostos
por meio cartaz promocional ou exposição física na Rua Fernando Ferrari, 1.280 -
Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Santa Maria - RS

sejaamigo.com.br



FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: Os contemplados serão
contactados por telefone em até 72 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
promotora.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ficam excluídos da presente promoção, os diretores, líderes e colaboradores da
promotora do sorteio. A verificação será efetuada no momento do sorteio. No caso de
alguma pessoa impedida de participar vier a ser contemplada, a promotora 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.

Santa Maria, 22 de março de 2021.

AMIGO RS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

sejaamigo.com.br


