REGULAMENTO PARA PREMIAÇÃO “INDIQUE E GANHE LOTENET”

1. DAS DEFINIÇÕES:

1.1 O presente regulamento tem o objetivo de traçar regras referentes a
premiação ofertada aos clientes e usuários

da LOTENET para

indicação de pessoas interessadas em comprar lotes.

1.2 Neste REGULAMENTO:

a) INDICADOR é pessoa que aceita a indicar um amigo os
serviços da LOTENET, com o intuito de obter NOME,
TELEFONE

E

E-MAIL

de

interessados

em

receber

informações sobre oportunidades de compra de lotes.
b) AMIGO INDICADO é a pessoa captada pelo INDICADOR que
atenda aos requisitos estabelecidos pela LOTENET.
2. DA VALIDADE
2.1. A presente premiação terá vigência por tempo indeterminado, podendo ser
suspensa a qualquer momento, a critério exclusivo da LOTENET, e sem aviso
prévio.
3. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. O INDICADOR deverá coletar os dados, como, NOME, TELEFONE e EMAIL de amigos interessados na compra de Lote e encaminhar para a
LOTENET através da pagina www.lotenet.com.br/indique .
3.2. Não se enquadra para receber a premiação, contatos de amigos com
número de telefone falso, inexistente, ou que não tenha interesse em receber
informações sobre lotes, sob pena das responsabilidades legais pertinentes.

4. REQUISITOS PARA SER PREMIADO
4.1. O INDICADOR deve atender todas as regras estabelecidas neste
regulamento.
4.2. O cadastro do AMIGO INDICADO ser considerado válido por uma equipe
interna da LOTENET de análise.
DO PRÊMIO
5.1 O INDICADOR receberá o valor de R$: 500,00 por cada AMIGO INDICADO
que realizar a compra de algum lote na LOTENET.
5.2 O prêmio será entregue ao INDICADOR após o AMIGO INDICADO,
realizar o pagamento integral do valor de sinal da negociação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A LOTENET reserva-se no direito de alterar o disposto no presente
REGULAMENTO

a

qualquer

momento,

independentemente

de

prévia

notificação.
6.2. Os participantes declaram desde já que estão cientes de todo conteúdo do
presente REGULAMENTO e que concordam expressa e/ou tacitamente com as
cláusulas nele contidas.


6.3. A simples participação do INDICADOR implica no conhecimento e total
aceitação deste REGULAMENTO.
6.4. A critério exclusivo da LOTENET, poderá ser excluído deste regulamento
qualquer participante que utilize meios e atos que sejam considerados ilícitos
aos costumes, à ética da empresa e ao ordenamento jurídico.
6.5. Este regulamento para premiação não caracteriza em hipótese alguma na
alteração contratual de parceria ou integração da remuneração do prêmio como
verbas trabalhistas ou de negócio entre a LOTENET e o INDICADOR.

6.6. Este regulamento para premiação poderá ser cancelada em razão de caso
fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência da LOTENET, sem que tal
fato importe em qualquer tipo de indenização.
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