
REGULAMENTO PROMOÇÃO
“PATRIMONIAL TELECOM 

A PATRIMONIAL TELECOM, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.858.197/0001
com sede na Rodovia PR-
Paraná/PR, está realizando a promoção “PATRIMONIAL TELECOM 10 ANOS, 10 MIL 
EM PRÊMIOS”, a qual se regerá nos termos e condições a seguir estipuladas: 
 
1. DA PROMOÇÃO 
 
1.1. Esta promoção, instituída 
PRÊMIOS”, tem por objetivo incentivar o aumento de adesões aos planos da 
PATRIMONIAL TELECOM, a livre propagação de seus conteúdos nas mídias sociais, 
bem como a ampliação de seus inscritos e seguidores em seus canais sociais com
YouTube, Facebook, Instagram e outros, por meio de sorteios
prêmios aos participantes, e beneficiará indistintamente a todos os que cumprirem 
integralmente as disposições deste Regulamento.
 
2. DAS DEFINIÇÕES 
 
a) Poderá participar desta promoção toda e qualquer pessoa física que siga 
presentes neste regulamento.
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Para participar desta promoção, considera
a) O PARTICIPANTE deverá CURTIR a página da Patrimonial Telecom no 
FACEBOOK no endereço eletrônic
e/ou SEGUIR a pagina no INSTAGRAM no endereço eletrônico 
https://www.instagram.com/patrimonial.telecom
b) O PARTICIPANTE deverá 
comentário na mesma postagem
10 MIL EM PRÊMIOS” em qualqu
Intagram, comentários repetidos serão descartados;
c) No FACEBOOK o PARTICIPANTE deverá compartilhar a imagem da postagem ou 
a própria postagem da promoção em modo público.
 
4. DA VIGÊNCIA 
 
4.1. A presente promoção “PATRIMONIAL TELECOM 10 ANOS, 10 MIL EM 
PRÊMIOS” terá vigência no período 01/07/2021 a 28/08/2021, podendo ser tal prazo 
alterado por mera liberalidade e a exclusivo critério da 
a necessidade de prévia notificação ou publicidade.
 
5. DA PREMIAÇÃO 
 
5.1. O sorteio será dividido em dois canais sociais com o total de três premiações 
distintas, pela pagina da Patrimonial Telecom no FACEBOOK no endereço eletrôni
https://www.facebook.com/patrimonialtelecom serão sorteados
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SMART TV 43” 4K LG e uma unidade do vídeo game SONY PLAYSTATION 4. Na 
pagina da Patrimonial Telecom no INSTAGRAM no endereço eletrônico  
https://www.instagram.com/patrimonial.telecom será sorteado uma unidade do 
SMARTPHONE APPLE IPHONE 11 128G.  
5.2. O encerramento da promoção “PATRIMONIAL TELECOM 10 ANOS, 10 MIL EM 
PRÊMIOS” e sorteio ocorrerá no dia 28/08/2021, o resultado com os ganhadores será 
postado até dia 30/08/2021 em nossas mídias sociais FACEBOOK e INSTAGRAM.  
5.3. Para participar de ambos os sorteios é necessário cumprir o item 3 (três) em 
ambas as plataformas, tanto FACEBOOK quanto INSTAGRAM e estará concorrendo 
aos três prêmios. 
 
6. DA ENTREGA  
 
6.1. A entrega das premiações acontecerá da sede da empresa, na Rodovia PR-412 
Km 5, nº 5107, Balneário Ipanema - Pontal do Paraná/PR. 
6.2. Os itens sorteados não serão enviados por correio, transportadora ou qualquer 
outro meio de envio para outra localidade.  
6.3 Os itens sorteados poderão ser retirados a partir do dia 30/08/2021 até 
30/11/2021, após este prazo a PATRIMONIAL TELECOM não se responsabiliza mais 
pela entrega do item sorteado. 
6.4.  Somente o titular da conta na rede social sorteada poderá retirar a premiação. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
7.1. Os PARTICIPANTES e GANHADORES cedem, em caráter irretratável e 
irrevogável e a título gratuito, o direito de imagem e autorizam a publicação de seus 
respectivos nomes em todos os meios, tais como, mídias sociais, rádio, televisão, 
jornais, sites, revistas, etc., em qualquer tempo, para a divulgação desta promoção.  
7.2. As condições desta Promoção não são cumulativas com as demais em 
andamento ou a realizar-se pela PATRIMONIAL TELECOM, salvo disposição 
expressa em contrário.  
7.3. A PATRIMONIAL TELECOM reserva-se no direito de alterar o disposto neste 
Regulamento a qualquer momento, independentemente de prévia notificação, cabendo 
exclusivamente aos PARTICIPANTES e GANHADORES a responsabilidade por 
manter-se informado sobre o sistema da promoção, através dos canais oficiais de 
atendimento ou na página da PATRIMONIAL TELECOM nas mídias sociais na 
Internet.  
7.4. Ao aderir às condições desta promoção, os participantes declaram, desde já, que 
estão cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e que concordam 
expressamente com todas as cláusulas e condições nele estabelecidas.  
7.5. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento 
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela PATRIMONIAL 
TELECOM.  
 
 
Pontal do Paraná, 07 de Julho de 2021  
PATRIMONIAL TELECOM 


