Regulamento da Promoção
Promoção Everest Concessionária Candeias ”

Regulamento
1) Datas da Promoção
- Os participantes deverão ser habitantes da Cidade de Curitiba e Região Metropolitana
- A data de início da promoção será dia (A SER DEFINIDA)
- A data de encerramento do prazo de envio da mensagem para a promoção será (A SER
DEFINIDA)
2) Premiação
VOCÊ PODERÁ GANHAR DOIS DIAS DE ESTADIA GRATUITOS OU UM PASSAPORTE.
3) O que fazer para participar?
- É preciso ser morador da Cidade de Curitiba e Região Metropolitana
- Enviar uma mensagem para o WhatsApp da agência no número 41-992371607
4) Como cumprir as etapas
-Envie uma mensagem com a palavra # QUERO PARTICIPAR (#queroparticipar) com nome
completo e bairro
- Caso o faça, você estará de acordo com o presente regulamento
5) Sorteio
- O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado
por outro produto / prêmio ou convertido em dinheiro;
- Promoção válida somente para casais acima de 25 anos que ainda não são associados
candeias, e que nunca retiraram passaporte ou convite.
6) Disposições Gerais
- Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou má
fé comprovada, respondendo civil ou criminalmente pelos seus atos;
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- As duas diárias somente poderão ser utilizadas dentro do prazo de 01/04/2022 a 30/06/2022,
para uso de segunda a quinta-feira (exceto feriados)
- Informações gerais sobre o uso do Passaporte
- Da direito de uma estadia de até 7 diária(s) ao preço de Associado Candeias. (exceto
feriados)
- Validade até 30/11/2021
- Caso a 91.3FM venha a sofrer qualquer processo, autuação ou problemas
relacionados à violação da Legislação vigente pelos participantes, como por exemplo,
por plágio ou fraude, o participante responsável se compromete a reembolsar todos os
danos (prejuízos e lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a ser causados à 91.3FM
e a quaisquer terceiros;
- É vedada a participação de pessoas jurídicas ;
- Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas
pelo administrativo da 91.3FM e Everest Concessionária, considerando sempre as normas de
proteção ao consumidor em vigor. Das decisões o administrativo não caberá nenhum tipo de
recurso;
- A 91.3FM não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão,
problemas de acesso à internet, serviços prestados pelo WhatsApp ou qualquer outro
caso fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do usuário;
- A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e
condições revistos neste regulamento.

REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 751.378..77/0001-28
RUA ARSÉZIO ANTONIO SCANDELARI, 134 – PILARZINHO - CEP: 82.120-470 – CURITIBA/PARANÁ
(41) 3089-0600

