REGULAMENTO - PROMOÇÃO INSTALAÇÃO PREMIADA
1. REALIZADORA:
A promoção INSTALAÇÃO PREMIADA é promovida pela SEJA DIGITAL, sediada na Rua George Ohm 230, Torre A, 17º andar,
Cidade Monções, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob no. 22.138.834/0001-09
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
INÍCIO: 08.05.2017

TÉRMINO:

26.07.2017

3.PRÊMIOS:
•
•

40 (quarenta) SMART TV, da Marca Samsung, LED HD, 40” e;
2 (dois) prêmios de R$500,00 (quinhentos) reais, em cartão pré-pago, durante 12 (doze) meses.

4.QUEM PODE PARTICIPAR:
Todos os beneficiários de qualquer um dos Programas Sociais do Governo Federal, portadores de NIS ELEGÍVEL e, que
retiraram e instalaram o KIT CONVERSOR SEJA DIGITAL durante o período da promoção.
4.1. Para fins deste regulamento, NIS ELEGÍVEL, é o NIS (Número de Identificação Social) atualizado e disponibilizado pela
ANATEL, para a SEJA DIGITAL.
4.2. Os beneficiários que poderão, desde que preenchidos todos os requisitos, participar da presente promoção são os
inscritos nos Municípios abaixo indicados:

Recife
Jaboatão dos Guararapes
Abreu e Lima
Araçoiaba
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Moreno
São Lourenço da Mata
Olinda
Paulista
5. COMO PARTICIPAR:
O participante deverá acessar o hotsite www.sejadigital.com.br/concorra, digitar o NIS ELEGÍVEL, atualizar seu cadastro,
digitar o código de instalação (formado por 05 dígitos) e assinalar de forma correta a resposta à pergunta: Quais são os
benefícios da TV digital? Resposta correta: (X) qualidade de imagem e som ou, ( ) nenhum.
Após, deverá dar aceite nos termos do regulamento e aguardar até que apareça a mensagem: “parabéns você já está
participando da promoção instalação premiada!
5.1. Para que o participante possa se inscrever na presente promoção, deverá já ter realizado a instalação completa do KIT
CONVERSOR SEJA DIGITAL (conversor e antena para TV digital) na sua televisão, seguindo todas as etapas de instalação.
6. PREMIAÇÃO: Serão realizados sorteios semanais, toda quarta-feira de cada semana, nas datas abaixo e os prêmios serão
assim distribuídos:

DATA DO SORTEIO
07/06/2017

PRÊMIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS

14/06/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"
05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

21/06/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

28/06/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

05/07/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

12/07/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

19/07/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

27/07/2017

05 (CINCO) Smart TV – marca Samsung LED HD 40"

27/07/2017

02 (DOIS) PRÊMIOS R$ 500,00 (quinhentos) reais mensais,
em cartão pré-pago por 12 (doze) meses

6.1. Realizado o sorteio eletrônico, a SEJA DIGITAL, telefonará ou enviará um telegrama para os ganhadores sorteados, em
até 48 (quarenta e oito) horas, para informar sobre a premiação. Uma vez confirmados os dados e estando corretos, os
participantes serão os premiados da semana.
6.2. Todos os participantes estarão concorrendo até o final da promoção INSTALAÇÃO PREMIADA. Será concedido somente
01 (um) único prêmio por participante.
6.3. No dia 26 de julho de 2017, será realizado um sorteio eletrônico final, onde todos os participantes da promoção, até
mesmo os que foram sorteados com as televisões, estarão concorrendo à 2 (dois) prêmios de R$500,00 (quinhentos reais)
por mês, durante 12 (doze) meses.
7. DA FORMA DE APURAÇÃO
A apuração dos vencedores será realizada por sistema de computador. O software será auditado e a cada sorteio eletrônico
será emitido relatório com nome de todos os participantes, incluindo os vencedores e será divulgado no site oficial da SEJA
DIGITAL.
8.DA DIVULGAÇÃO DOS PREMIADOS
8.1. O premiado terá seu nome divulgado no site da promoção www.sejadigital.com.br/concorra.
8.2. Ao participar do presente concurso, o participante, automaticamente, autoriza a SEJA DIGITAL, a utilizar o seu nome, a
sua imagem e/ou som de sua voz, captados direta ou indiretamente pela SEJA DIGITAL, da forma que bem lhe aprouver,
podendo referido direito ser exercido em material publicitário comercial ou institucional, através de qualquer suporte ou
veículo, tais como mídia impressa, meio eletrônico, radiofônico, via televisão aberta, fechada, internet, tecnologia móvel,
cartazes, filmes, spots, jingles, vinhetas, outdoors, mala direta, etc. Para tanto, SEJA DIGITAL poderá reduzir, alterar,
compactar ou editar as imagens e/ou sons de voz captados, seja para fins publicitários, promocionais, comerciais e/ou
institucionais, não sendo devida nenhuma remuneração aos participantes, seja a que título for. A presente autorização
vigorará por 10 (dez) anos, iniciando-se em 08 de maio de 2017.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser trocado, convertido em dinheiro, ou em outra mercadoria, em
nenhuma hipótese.
9.2. O prêmio será entregue no endereço informado pelo premiado no momento da ligação, sem qualquer ônus, em até 30
(trinta) dias, contados da data de confirmação dos dados do ganhador. O premiado no ato de recebimento do prêmio deverá
assinar recibo.
9.3. Com a efetivação da inscrição, os participantes concordam tacitamente com todas as regras da presente promoção.
9.4. O participante reconhece e aceita expressamente que a SEJA DIGITAL não poderá ser responsabilizada por qualquer
dano ou prejuízo oriundo da participação nessa Promoção, especialmente no que se refere a data entrega e de
disponibilização do KIT CONVERSOR SEJA DIGITAL, na medida em que, a logística de distribuição do KIT CONVERSOR SEJA
DIGITAL, segue uma rotina, respeitando sempre a data de agendamento informada para os beneficiários, não sendo possível
prever sem o prévio agendamento a data de entrega do KIT CONVERSOR SEJA DIGITAL.

9.5. O presente regulamento poderá ser alterado, suspenso e/ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou
por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da SEJA DIGITAL e, que comprometa a realização da Promoção, e será
comunicado no portal www.sejadigital.com.br/concorra.
9.6. Qualquer dúvida, divergência ou situação não prevista neste regulamento será julgada e decidida de forma soberana e
irrecorrível pela SEJA DIGITAL.
9.7. A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.
9.8. A presente Promoção foi promovida em observância às determinações legais, não possuindo finalidade comercial, tendo
caráter exclusivamente “recreativo”, “não” estando, destarte, sujeito à autorização prévia, nos termos da Lei n° 5.768/71,
Decreto n° 70.951/72 e Portaria nº 41/2008
São Paulo, 02 de maio de 2017
___________________________________
SEJA DIGITAL

