Concurso “Quero Ganhar um Kit de Máquinas de Sandálias”

Regulamento
O Concurso “Quero Ganhar um Kit de Máquinas de Sandálias“, promovido pela
Compacta Print tem como objetivo premiar os clientes e incentivar o
empreendedorismo.

1) Datas da Promoção
- A data de início do concurso será dia 13 de dezembro de 2016
- A data de encerramento do concurso será dia 31 de janeiro de 2017 às
23h59
- A escolha da melhor frase será realizada e divulgada no dia 03 de fevereiro
de
2017
às
16h
na
página
oficial
do
Facebook
(www.facebook.com/compactaprint)

2) Premiação
Será sorteado 01 (um) Kit contendo 01 (uma) MÁQUINA DE FABRICAR
SANDÁLIAS COM ENGRENAGEM EXCÊNTRICA e 01 (uma) MÁQUINA DE
ESTAMPAR R30

3) Como Participar
- É preciso residir no Brasil;
- Preencher todos os campos do formulário com os dados pessoais e
responder a pergunta: Porque mereço ganhar uma Compacta Print?
- Caso o faça, você estará de acordo com o presente regulamento

4) Resultado
- A escolha da melhor frase será realizada pela equipe da Compacta Print de
acordo com o correto preenchimento do formulário solicitado.

- A equipe da Compacta Print entrará em contato com o vencedor, enviará uma
mensagem via e-mail e divulgará seu nome no site oficial e na página do
Facebook no dia do sorteio;
- O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser
trocado por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro;
- O prêmio será enviado via correio/transportadora;
- O sorteado terá um prazo de 72 horas para enviar seu endereço, caso
contrário o sorteio será anulado e realizado outra vez entre os participantes,
seguindo o mesmo regulamento;

5) Disposições Gerais
- Os participantes serão automaticamente excluídos deste concurso, no caso
de fraude ou má fé comprovada, respondendo civil ou criminalmente pelos
seus atos;
- Caso a Compacta Print venha a sofrer qualquer processo, autuação ou
problemas relacionados à violação da Legislação vigente pelos participantes,
como por exemplo, por plágio ou fraude, o participante responsável se
compromete a reembolsar todos os danos (prejuízos e lucros cessantes)
diretos e indiretos que venham a ser causados à Compacta Print e a quaisquer
terceiros;
- Os participantes autorizam a Compacta Print, pelo prazo de 01 (um) ano
contado a partir do término do período de vigência, a fazer uso de seus nomes,
frases, vozes e imagens, sem qualquer ônus para a Compacta Print, para
divulgação deste Concurso e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia;
- É vedada a participação de pessoas jurídicas;
- Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente concurso serão
solucionadas pelo SAC da Compacta Print, considerando sempre as normas de
proteção ao consumidor em vigor. Das decisões do SAC não caberá nenhum
tipo de recurso;
- A Compacta Print não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de
transmissão, problemas de acesso à internet ou qualquer outro caso fortuito ou
de força maior que possam impedir a participação do usuário;
- A mera participação neste concurso caracteriza a aceitação dos termos e
condições previstos neste regulamento.

