
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO NATAL COM SORRISO DE CRIANÇA. 

 

Ação:  

Promoção Natal com sorriso de criança. 

(Doe um brinquedo e faça uma criança feliz). 

 

Objetivo:  

Ação: Presentear uma instituição na cidade de Araçatuba que cuida de crianças. 

 

Mecânica: 

Para participar a pessoa interessada irá realizar a doação de um brinquedo em boas 

condições na empresa @Rede (R. Aguapeí, nº 1556 - Araçatuba, SP (18) 3117.4969 / 

(18) 99782.1428 ) onde será preenchido um cupom para cada brinquedo doado em boas 

condições e concorrer à seis meses grátis de internet 80mega ou Via Rádio 5mega 

totalmente grátis. 

 

Meios:  

Facebook (Impulsionamento do post durante toda a campanha). 

Marque três amigos nos posts e curte a página da @Rede e concorra a seis meses de 

internet grátis doando um brinquedo em boas condições  e preencha o cupom na 

@Rede (R. Aguapeí, nº 1556 - Araçatuba, SP (18) 3117.4969 / (18) 99782.1428. ). 

A campanha ocorrerá no período de 10 de Novembro à 21 de Dezembro 2018. 

O sorteio será no dia 22 de Dezembro divulgado no Facebook da @Rede 

Será realizado uma live ao vivo do sorteio do cupom. 

 

Regulamento da Promoção: 

 

A promoção Natal com sorriso de criança (Doe um brinquedo e faça uma criança feliz), 

vai premiar duas pessoas (Cliente ou não) para ganhar seis meses de internet 80mega 

ou Via Rádio 5mega totalmente grátis. 



 

Datas da Promoção: 

 

A data de início da promoção será dia 10 de Novembro de 2018. 

A data de encerramento do prazo para a promoção será dia 21 de Dezembro de 2018. 

O sorteio será realizado no dia 22 de Dezembro de 2018. 

 

Premiação: 

Será sorteado seis meses de internet grátis  

Ganhador da promoção Natal com sorriso de criança (Doe um brinquedo e faça uma 

criança feliz) que não for cliente da @Rede (R. Aguapeí, nº 1556 - Araçatuba, SP  (18) 

3117.4969 / (18) 99782.1428 )  será contemplado com o plano de internet de acordo 

com a disponibilidade técnica do seu endereço. 

Para cliente @Rede será o seu plano atual de contrato. 

 

O que fazer para participar? 

 

Marque três amigos nos posts e curte a página da @Rede e concorra a seis meses de 

internet grátis doando um brinquedo em boas condições na @Rede (R. Aguapeí, nº 

1556 - Araçatuba, SP  (18) 3117.4969 / (18) 99782.1428 ) onde irá preencher um cupom 

estar concorrendo a promoção. 

O ganhador será contemplado se somente seguir todos os critérios do regulamento da 

promoção. 

 

Como cumprir as etapas: 

 

Entre no seu Facebook, procure a página da @Rede e clique no botão “curtir” localizado 

no topo da página. 

Em seguida, marque três amigos e clique no botão “compartilhar”, com seus amigos. 

Preencha o cupom da promoção na @Rede (R. Aguapeí, nº 1556 - Araçatuba, SP (18) 

3117.4969 / (18) 99782.142 ). 

Caso o faça, você estará de acordo com o presente regulamento. 

 

Sorteio: 

O sorteio se dará por cupom onde será realizado um live ao vivo da @Rede. 

A equipe da @Rede enviará uma mensagem via Facebook ao vencedor e divulgará seu 

nome na página 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 sorteado terá um prazo de 48 horas para enviar seu endereço, caso contrário o sorteio 

será anulado e realizado um novo sorteio, seguindo o mesmo regulamento. 

  

Disposições Gerais: 

Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude 

ou má fé comprovada, respondendo civil ou criminalmente pelos seus atos. A mera 

participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições revistos 

neste regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


