Regulamento Promoção Dia dos Namorados
NACIONAL
A promoção denominada "Promoção Dia dos Namorados" é promovida pela TELEFONICA BRASIL S/A, neste ato
denominado “Vivo”, pessoa jurídica de direito privado.
1. DO OBJETO DA PROMOÇÃO
1.1.

A promoção oferece código promocional Vivo Easy para NOVOS CLIENTES com benefício de 2 GB de internet, 10
diárias de Tinder e um código promocional para resgate de 5 super likes gratuitos neste aplicativo, sendo o período
de oferecimento de 05/06/2019 até 23/06/2019, podendo ser usado até completarem todos os benefícios.

1.2.

A promoção também oferece código promocional no app Tinder ao CLIENTE com plano Vivo Easy para resgate de
10 Super Likes gratuitos a ser usado neste aplicativo, sendo o período de oferecimento de 05/06/2019 até 23/06/2019,
podendo ser usado até completarem todos os benefícios.

1.3

O Super Like permite curtir uma pessoa no aplicativo Tinder e deixar que essa pessoa saiba que seu perfil foi curtido.
Todos os usuários possuem 1 Super Like gratuito por dia, já os assinantes do Tinder Plus e do Tinder Gold têm direito
a cinco Super Likes por dia.

2.

DOS PARTICIPANTES

2.1.

3.
3.1.
4.

São beneficiados pela promoção todos os Clientes com plano Vivo Easy ativo e que navegam no Tinder e novos
Clientes que fizerem adesão ao plano Vivo Easy com o código válido.
CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO:
Os clientes deverão estar em dia com as obrigações financeiras relativas aos serviços contratado.
DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA CAMPANHA

4.1. A presente campanha estará em vigor entre 05/06/2019 a 23/06/2019, prorrogável a exclusivo critério da Vivo, sendo
que a abrangência da mesma deverá compreender todo território brasileiro. O cliente não tem período determinado para
usar os benefícios.
5.

DA PARCERIA COM O TINDER

5.1. A Vivo não tem responsabilidade sobre os conteúdos disponibilizado pelo Tinder, assim como pela contratação e
cobrança do mesmo após o término do período de gratuidade da função de Super Like.
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1.

A participação nesta Promoção implicará na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste Regulamento.

6.2.

O Participante deverá observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente excluídos da
Promoção àqueles que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização
penal e civil, na forma da lei.

6.3.

A Vivo não se responsabiliza pela autenticidade dos dados cadastrais e das demais informações fornecidas pelo
Participante durante a execução desta Promoção.

6.4.

A presente campanha não se trata de distribuição gratuita de prêmios ou operação assemelhada, sendo que todos os
clientes que se encontrem nas condições elencadas no item 3 poderão usufruir do objeto desta.

6.5.

O cliente participante reconhece e aceita expressamente que a Vivo não poderá ser responsabilizado por qualquer
dano ou prejuízo oriundo da utilização do objeto da campanha.

A presente oferta é destinada preferencialmente a uso por pessoas físicas. Consulte ofertas para pessoas jurídicas em
www.vivo.com.br.
Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente (*8486 do seu Vivo ou 1058 a partir
de qualquer telefone) ou acesse www.vivo.com.br. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição podem ligar
gratuitamente para 142.

São Paulo, 01 de junho de 2019.

