REGULAMENTO PROMOÇÃO “SUMICITY E VOCÊ NO MARACANÃ”

A VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A., inscrita no CNPJ
07.714.104/0001-07, doravante designada por SUMICITY, promove a presente
promoção entre os seus clientes, na forma abaixo regulamentada:

1. A Sumicity promove a presente promoção com intenção de conceder ao
assinante que cumprir todos os requisitos estabelecidos no presente
regulamento, um ingresso para um dos jogos do Campeonato Carioca 2020
que realizar-se-á no estádio do Maracanã (Cidade do Rio de Janeiro);
2. Está apto a participar da presente promoção o assinante (exclusivamente,
pessoa física) que esteja com todas as faturas vinculadas ao seu cadastro
devidamente quitadas até data do sorteio. Não entende por fatura quitada
aquela que esteja sob contestação, aguardando análise da Sumicity;

3. Estabelece, no presente regulamento, a mecânica promocional:
3.1. A Sumicity, dentro da base de assinantes que atendam
cumulativamente aos requisitos da presente promoção, fará o sorteio de
03 (três) ingressos para cada jogo do Campeonato Carioca que ocorra no
estádio do Maracanã, situado na cidade do Rio de Janeiro;
3.2. Cada assinante sorteado terá direito a 01 (um) ingresso. Não sendo
permitido acompanhante.
3.3. O ingresso é destinado exclusivamente ao assinante sorteado, sendo,
portanto, intransferível.
3.4. Os sorteios ocorrerão com o mínimo de 24 (vinte e quatro) horas
antecedentes ao jogo;
3.5. Realizado o sorteio, a Sumicity divulgará o nome do assinante em suas
páginas oficiais e o comunicará através do e-mail indicado no cadastro do
mesmo perante a Sumicity;
3.6. A Sumicity, através de e-mail, indicará o local onde o assinante sorteado
deverá realizar a retirada de seu ingresso para entrada no estádio do
Maracanã no dia do jogo;
3.7. O assinante sorteado que não comparecer ao jogo, perderá o seu
direito, sendo vedado a escolha do dia e partida que irá assistir;
3.8. O assinante sorteado receberá um voucher, a título de ajuda de custo
de deslocamento para o jogo, que será entregue mediante alinhamento
do mesmo e o representante da Sumicity. O voucher aqui descrito não
importa no pagamento, por parte da Sumicity, dos gastos de
deslocamento, alimentação e hospedagem do assinante sorteado.
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4. A aceitação do prêmio e o comparecimento ao jogo que lhe foi conferido o
ingresso, o assinante sorteado autoriza que a Sumicity divulgue a sua imagem
nos seus meios de comunicação com o cliente e páginas oficiais como forma
de divulgação da presente promoção e da marca Sumicity;
5. A presente promoção tem vigência no período de 18.01.2020 a 26.04.2020 e
refere-se exclusivamente aos jogos que ocorram no estádio do Maracanã;
6. As omissões e/ou questões referentes a presente promoção serão
solucionadas pela SUMICITY, considerando sempre as normas de proteção ao
consumidor em vigor. Das decisões da SUMICITY não caberá recurso.
7. A Sumicity reserva-se o direito de alterar, suspender ou mesmo encerrar a
presente promoção mediante aviso prévio aos assinantes, com antecedência
de 5 (cinco) dias, por meio de comunicado no site, e-mail, envio de SMS, ou
outro canal físico ou eletrônico disponibilizado para tal finalidade.
8. A tolerância, omissão ou transigência da Sumicity não implicará renúncia ou
modificação das condições expressas neste regulamento.
9. Os participantes serão automaticamente excluídos dos benefícios oferecidos
pelos planos aqui previstos em caso de fraude ou má fé comprovada,
respondendo civil e criminalmente por seus atos. Caso a SUMICITY venha
sofrer qualquer processo, autuação ou problemas relacionados a violação ou
legislação vigente pelos participantes, como exemplo, mas sem se limitar, 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 a SUMICITY e a quaisquer terceiros.

Carmo, 17 de janeiro de 2020.

VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S.A.
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