Regulamento da Promoção
Promoção: A Nortebem Proteje seu carro.
A promoção "Nortebem Proteje seu Carro" vem premiar os amigos sortudos da Nortebem
Associação de Proteção Veicular. Essa é uma maneira que a Nortebem encontrou para
agradecer a seus fiéis associados e seguidores.
Regulamento:
1- Data da promoção: a data de início da promoção será dia 15/08/2017.
A data de encerramento será dia 27/09/2017.
O sorteio será realizado no dia 29/09/2017, através de uma live às 17:00h em nossa Funpage.
2- Premiação: 6 meses de proteção veicular gratuita.
3- O que fazer para participar:
-curtir a página
-compartilhar a publicação em modo público
-marcar 3 amigos
4- O prêmio é individual e intransferível
A equipe Notebem entrará em contato com o vencedor logo após o sorteio e divulgará seu
nome na página no mesmo dia.
5- Disposições gerais:
O veículo deverá necessariamente está em nome do sorteado.
Coberturas da promoção: Roubo/Furto, Colisão, Incêndio, Assistência 24h para panes,
Guincho de 800km (400km ida / 400km volta), Auxílio funeral de até R$2000,00, descontos
em estabelecimentos diversos.
Em caso de perda total, a cobertura será de 50% do valor do veículo na tabela fipe.
Caso o sorteado não se encaixe nas regras da promoção, será eliminado automaticamente.
Os participantes serão automaticamente excluídos da promoção, no caso de fraude ou má
fé comprovada.
Os participantes autorizam a Nortebem pelo prazo de um ano, contados a partir do da do
sorteio a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens sem qualquer ônus a Nortebem para
divulgação desta promoção e de seus resultados em qualquer tipo de mídia.
Todas as dúvidas e/ou questões sugeridas da presente promoção serão solucionadas pela
equipe Nortebem.
A Nortebem não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas de
acesso a internet, serviços prestados pelo Facebook ou qualquer outro caso fortuito ou de
força maior que possa impedir a participação do usuário.
A mera participação nesta promoção caracteriza aceitação dos termos e condições
previstos neste regulamento.

