
1.OBJETO
O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para a

premiação no sorteio de 1 Notebook ou Smartphone, Uma viagem de

Cruzeiro na costa nacional e um automóvel popular KM, o sorteio será

realizado em data que será definida caso a meta estipulada (900 Gerentes

de Expansão) seja alcançada até a data de 10 de novembro de 2021.

Condição obrigatória: O sorteio só será realizado caso a meta estipulada

(900 Gerentes de Expansão) seja alcançada no prazo de 92 (noventa e dois)

dias iniciando em 10/08/2021 e finalizando em 10/11/2021.

 

2.PARTICIPAÇÃO
a) Poderão participar do sorteio qualquer pessoa que adquirir o Título de
Gerente de Expansão durante o prazo definido no OBJETO, e também as

pessoas que já possuem os Títulos de Gerente de Expansão e Líder
Fundador.
b) Cada Gerente de Expansão ou Líder Fundador que indicar um NOVO
GERENTE DE EXPANSÃO ganhará um cupom, podendo assim aumentar

suas chances de acordo com o número de Gerentes indicados.

c) Não poderão inscrever-se, concorrer, nem participar da promoção os

colaboradores da empresa direta ou indiretamente envolvidas na

organização deste sorteio, funcionários, executivos, diretores da promotora

e/ou organizadora.

 

3.APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO SORTEADO
A apuração do sorteio e divulgação do nome do sorteado ocorrerá numa

Live aberta que será realizada nos canais oficias da Easylife e transmitida

nacionalmente com testemunhas e moderadores.

a) O sorteado será contatado através dos dados cadastrais informados no

momento da inscrição e terá o seu nome divulgado nos canais oficiais da

Easylife.

 

4.ENTREGA DO PRÊMIO
a) A entrega do prêmio será feita via CORREIOS no caso do Notebook ou

Smartphone, e-mail no caso da viagem de Cruzeiro e no caso do carro

popular 0Km deverá ser retirado em local à combinar na cidade de São

Paulo-SP, caso o sorteado queira enviar para algum lugar do brasil deve

pagar o frete do mesmo, caso o contemplado esteja presente, ou no prazo

máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de reconhecimento do

contemplado.

b) O prêmio é pessoal e intransferível.

c) Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por

outro modelo. Assim, nos termos do regulamento do sorteio, já de seu

conhecimento, que ora é reiterado, assumimos, de forma irrevogável e

irretratável o compromisso de entrega do prêmio acima descrito.
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d) A documentação do veículo será de responsabilidade do(a) ganhador(a).

5.SORTEIO
O sorteio será realizado através de uma urna de acrílico e supervisionada

por testemunhas que assinarão um Termo de Compromisso para auditar o

sorteio, dessa forma a Easylife oferece a maior transparência possível para a

realização do sorteio que será feito com transmissão online nos canais

oficiais da empresa.

6.DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no

regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível

pela EASYLIFE.

b) A EASYLIFE não poderá ser responsabilizada por inscrições atrasadas,

enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas

que tornem impossível o contato e/ou a entrega do prêmio.

c) A empresa não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de

transmissão, problemas de acesso à internet ou qualquer caso fortuito ou

de força maior que possam impedir a participação do usuário.

d) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância

com as regras dispostas no presente regulamento.

Sendo assim a EASYLIFE MULTIMERCADOS LTDA deseja à todos os

participantes BOA SORTE e que possamos alcançar a meta estabelecida

para a realização deste sorteio.
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