REGULAMENTO DA PROMOÇÃO E SORTEIO – DIA DO CLIENTE
Início e Término:
Do dia 15/09/2020 ao dia 30/09/2020.
Quem pode participar?
Poderá participar da promoção e do sorteio, qualquer cliente, pessoa física, residente e domiciliada
em todo o território nacional.
Como Participar?
Para participar, basta preencher a pesquisa indicada (apenas 1 vez), até o dia 29/09/2020.
OBS: Respostas duplicadas de uma mesma empresa/pessoa e respostas sem qualquer sentido ou
entendimento, serão descartadas!
Como resgatar o desconto?
O desconto de 50% na adesão do APP ME START é exclusivo para os contratos fechados até o dia
30/09/2020.
O resgate do desconto, é feito direto pelo time comercial da Equipe Soluções no ato do fechamento
dos contratos, somente até o dia 30/9/20.
Além do desconto, todos que enviarem suas respostas até o dia 29/09, concorrem também a uma
ADESÃO GRATUITA do APP ME START.
As respostas enviadas serão analisadas e no dia 30/09/2020 realizaremos, AO VIVO, através de
sorteador online, a seleção dos 5 ganhadores de 100% DE DESCONTO/ADESÃO GRATUITA do
aplicativo.
O resultado ficará disponível nas redes sociais da Equipe Soluções.
O contrato, com os ganhadores do sorteio, deverá ser formalizado até o dia 30/10/2020. Após esta
data a adesão gratuita NÃO SERÁ MAIS VÁLIDA.
Autorização de Uso de Imagem:
Todos os participantes concordam desde já, a utilização de seus nomes, imagens e som de voz para
divulgação desta ação, pela Equipe Soluções.
Considerações Gerais!!!
. É proibida a conversão do desconto ofertado nesta ação em dinheiro.
. O desconto não é cumulativo ou válido para qualquer outra solução da Equipe Soluções.
. Os descontos a serem distribuídos destinam-se aos participantes da ação, sendo vedada sua
transferência a terceiros.
. O cliente que adquirir o app com 50% de desconto na adesão e que posteriormente for sorteado no
dia 30/09 terá adesão gratuita.
. Caso o cliente já tenha efetuado o pagamento, o valor da diferença será descontado de sua
mensalidade. *Esta condição será tratada diretamente com seu contato comercial.

Dúvidas?
Os participantes poderão esclarecer quaisquer dúvidas em relação à promoção consultando nosso
time comercial.
Atenção!!!
A participação nesta promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens citados neste
regulamento.
Este regulamento estará disponível publicado no endereço https://apoio.equipe.com.br/wpcontent/uploads/2020/09/regulamentoDIAdoCLIENTE.pdf e poderá ser solicitado a qualquer momento
para nosso time comercial.
Informações gerais
A Equipe Soluções é responsável única e exclusivamente pelo funcionamento do aplicativo Me Start.
Por isso, nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à empresa, por eventuais danos aos
dispositivos mobiles dos participantes, incluindo seus programas, peças e periféricos, pela alegada
participação na ação.
A simples participação na presente campanha, respondendo à pergunta da pesquisa, implica na
concordância, aceitação e reconhecimento do presente Regulamento.
A participação nesta ação não gerará aos consumidores, nenhum outro direito ou vantagem que não
estejam expressamente previstos neste regulamento.
Esta ação, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou cancelada pela Equipe
Soluções, mediante simples aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo
imprevisto que esteja fora do controle da empresa promotora e que comprometa o regular andamento
da ação, de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente
planejado.

