PROGRAMA TORCEDOR CONECTADO
Premiação Atual do Programa: Sorteio Camisa Oficial Clubes – ATLÉTICO E CRUZEIRO
Regulamento:
1. Vigência da promoção:
1.1 A presente promoção terá início no dia 01/04/2021 e se encerrará no dia 15/05/2021.
1.2 O período de participação será realizado a partir das 08h00min do dia 01/04/2021 até às 18h00min do dia 30/04/2021.
1.3 No dia 05/05/2021, às 16h00min (horário de Brasília), será realizado o sorteio, de forma eletrônica pela Internet,
através do portal de sorteio sorteador.com.br
1.4 O sorteio ocorrerá na sede da LINK SETE SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LTDA, localizada na Av. Doutor
Renato Azeredo, 1072, Canaã - Sete Lagoas/MG. CEP: 35.700-312. CNPJ: 07.165.786/0001-46.
1.5 No ato do sorteio serão divulgados os ganhadores dos prêmios, por meio de post nos Canais de comunicação da
Link7.
2. Como participar do sorteio:
2.1 Poderão participar deste sorteio qualquer pessoa física, maior de 18 anos.
2.2 Para participar, o interessado deverá CONTRATAR 01 dos nossos planos de Internet (empresarial ou residencial),
desde que vinculados ao CPF do Contratante.
2.3 Para o sorteio será válido o número do contrato gerado no sistema Link7 a partir da data estipulada (cláusula 1.2).
2.4.NÃO HAVERÁ CUPOM. O cliente receberá a informação sobre o número pelo qual o mesmo estará concorrendo
através do e-mail cadastrado em seu contrato.
3. Premiação:
3.1 O cliente sorteado será premiado com 01 (uma) Camisa Oficial do seu clube de coração – clubes participantes:
Cruzeiro e Atlético.
3.2.Serão sorteados 10 números da sorte / ganhadores, sendo 5 camisas oficiais do Atlético e 5 camisas oficiais do
Cruzeiro;
3.3.1 SOBRE OS PRÊMIOS, SERÃO CONSIDERADOS OS SEGUINTES PONTOS, BASEADOS NAS
CONDIÇÕES DE PARCERIA OFICIAL COM OS CLUBES:
3.3.2 Não garantimos a disponibilidade de tamanho (a premiação se dará com o tamanho disponível no momento);
3.3.3 Não garantimos a disponibilidade de modelo (estamos trabalhando com os modelos de camisas oficiais anos
2020 e 2021. Caso não seja possível a entrega da premiação de camisas anos 2020 e 2021, sobretudo em razão de
disponibilidade de estoque, a Contratada reserva-se o direito de conceder a(o) premiado(a) camisas oficiais dos anos
seguintes, iniciando-se por 2019 e os demais de forma decrescente;

3.3.4 Não garantimos a disponibilidade de caracterização desejada (nome, número, etc);
3.3.5 As camisas sorteadas serão exclusivamente do modelo MASCULINO;
3.3.6 O prêmio é individual e intransferível, sendo que em hipótese alguma poderá ser trocado por outro produto/prêmio
ou convertido em dinheiro, bem como abatimentos no saldo devedor do contrato vinculado ao CPF do ganhador.
3.3.7 Os ganhadores serão comunicados do resultado do concurso através dos meios de comunicações vinculados ao
seu contrato (e-mail, ligação, etc), ocasião em que será solicitado a apresentação de seus dados cadastrais (nome
completo do participante, CPF/ RG, endereço, e-mail, telefone), até às 12h00min, do dia 10/05/2021, sob pena de perda
do direito ao resgate do prémio;
3.3.8 O prêmio poderá ser retirado até às 18h00min, do dia 15/05/2021, na loja mais próxima da região do(a)
ganhador(a), de sua região.
4. Disposições Gerais:
4.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, se constatada fraude ou má-fé, respondendo,
inclusive, de forma cível e criminal, por seus atos, nos termos da legislação vigente.
4.2 Os participantes ganhadores autorizam à LINK7, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do fim da
vigência da presente promoção – 15/05/2021 - a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem qualquer ônus, com a
finalidade de divulgação da presente promoção, inclusive quanto ao seus resultados, em qualquer mídia e/ou rede social,
desde que vinculada à Link 7.
4.3 É vedada a participação de colaboradores, terceirizados ou não, bem como estagiários, vinculados à LINK7.
4.4 Todas as dúvidas e/ou questões que surgirem da presente promoção serão solucionadas pelo Promotor da Promoção,
observando-se à legislação vigente, inclusive às normas de proteção ao consumidor. Das decisões, não caberá recurso.
4.5 A participação na presente promoção implicará na aceitação tácita de todos os termos previstos no presente
Regulamento.
4.6 Não serão contemplados contratos inadimplementos ao tempo do respectivo sorteio.
4.7 O presente instrumento se trata de uma Promoção Cultural, sendo que a distribuição do prêmio é realizada de forma
GRATUITA - Promoção Cultural promovida pela LINK SETE SERVIÇOS DE INTERNET E REDES LTDA. Av.
Doutor Renato Azeredo, 1072, Canaã - Sete Lagoas/MG. CEP: 35.700-312. CNPJ: 07.165.786/0001-46.

Sete Lagoas, 01 de abril de 2021.

