REGULAMENTO DO SORTEIO 1 MÊS DE INTERNET GRÁTIS JULHO 2022
- PAGUE NA LOJA E CONCORRA A 1 MÊS DE INTERNET GRÁTIS –
1. DO PRAZO E DOS PARTICIPANTES
1.1. A promoção terá início em 05 de Julho de 2022 e término em 31 de Julho de 2022.
1.2. A presente promoção realizar-se-á, exclusivamente, para os clientes NETLIGHT (pessoa física)
que possuem contrato ativo, e que compareça até o endereço físico (Praça Champagnat, nº. 19,
Centro, Varginha/MG) para o pagamento do boleto de mensalidade.
1.2.1. A cada mensalidade paga, o Cliente terá direito a 01 cupom, o qual deverá ser preenchido
corretamente e de forma legível, constando o nome do titular (ainda que não seja o mesmo a estar
quitando as mensalidades) e número do contrato o qual concorrerá no presente sorteio.
1.2.2. Não poderão participar desta promoção, Funcionários da Empresa Promotora do sorteio e os
clientes pessoas jurídicas. Caso algum dos contemplados se enquadre nesta cláusula, ele será
automaticamente desclassiﬁcado.
1.2.3. O preenchimento do cupom com informações incompletas ou incorretas poderá ser
desclassiﬁcado sem aviso prévio.
1.3. Os pagamentos relativos à contratos inativos, por qualquer motivo, ainda que dentro do período
de vigência da promoção, não terão direito à participação do sorteio. Caso algum dos cupons
sorteados seja referente à contrato inativo, o cupom será automaticamente invalidado e o
contemplado não fará jus a nenhum benefício.
2. DA PREMIAÇÃO
2.1. Serão sorteados 04 cupons onde cada contemplado se beneﬁciará com a isenção de 01
mensalidade do plano de internet já contratado com a NETLIGHT.
2.1.1. A isenção será efetivada na próxima mensalidade após o pagamento realizado. No caso de o
contemplado possuir mensalidades vencidas, a isenção será efetivada automaticamente na
mensalidade mais antiga.
2.2. Em hipótese alguma o prêmio será convertido em dinheiro ou transferido para terceiros.
2.3. O benefício ao prêmio é intransferível, podendo ser contemplado somente o ganhador titular de
contrato com a NETLIGHT.

3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIO
3.1 O sorteio será realizado no dia 02 de Agosto de 2022, às 17h, referente aos pagamentos
realizados no período da promoção de 05 à 31 de Julho de 2022. O resultado do sorteio será
postado nas redes sociais da NETLIGHT.
3.2. A NETLIGHT entrará em contato, aplicativos de mensagens, e-mail e/ou telefone, com cada um
dos contemplados, avisando do resultado e informando qual mensalidade será isentada.
3.2.1. O contemplado se responsabilizará por eliminar o boleto referente ao prêmio e não efetuar o
pagamento da mensalidade. Caso o pagamento ocorra, o contemplado deverá entrar em contato
com a NETLIGHT no prazo de até 05 dias após o vencimento da mensalidade, solicitando que o
prêmio de isenção seja aplicado na mensalidade imediatamente posterior.
3.3. Os contemplados no sorteio poderão comparecer pessoalmente no endereço físico da
NETLIGHT, após o dia 03 de Agosto de 2022, para querendo, retirar o comprovante de isenção da
mensalidade.
4. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO PRÊMIO
4.1 Perde o direito de reclamar o prêmio, se o contemplado fornecer dados divergentes, incorretos
ou ilegíveis relativos ao cadastro.
4.2. Perderá também o direito ao prêmio o contemplado que não atender o prazo disposto no item
3.2.1..
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. O contemplado, ao participar desta promoção, concorda, desde já, em autorizar a FONELIGHT
a utilizar seu nome, imagem e som de voz para divulgação da promoção.
5.2. As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos participantes da promoção deverão
ser, preliminarmente, dirimidas pela organizadora.
5.3. Não será devida nenhuma indenização aos participantes desta promoção em virtude de algum
impedimento, erro ou insuﬁciência de dados no preenchimento do cadastro, bem como por casos
fortuitos ou de força maior.
5.4. Veriﬁcada fraude ou tentativa de fraude por parte do participante, o mesmo será imediatamente
desclassiﬁcado, não fazendo jus a qualquer restituição ou indenização.
5.5. Os dados constantes dos participantes não serão, em hipótese alguma, divulgados ou
repassados a terceiros. Ainda, após a realização do sorteio, todos os cupons serão eliminados,
resguardando os participantes, de eventual divulgação das informações ali presentes.
5.6. Em caso de dúvidas ou para maiores informações ligue (35) 3221-6626.

