TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO
Estes Termos e Condições Gerais aplicam‑se às promoções divulgadas pela TV DO ÔNIBUS em seus
canais de comunicação (“Termo”).
O regulamento especíﬁco de cada promoção, divulgado na plataforma de mídia da TV DO ÔNIBUS,
em seu site ou seus canais de mídias sociais, são soberanos e devem prevalecer quando confrontados
com este Termo.

1 ‑ INFORMAÇÕES GERAIS
As promoções são abertas à par cipação de todas as pessoas sicas residentes em território nacional,
salvo quando especiﬁcado diferentemente nas condições especíﬁcas da campanha.
A TV DO ÔNIBUS / MIDIAPLAN não é organizadora dos eventos de terceiros que promove em seus
canais de comunicação, abstendo‑se, portanto, de qualquer responsabilidade referente à realização
do evento, assim como atrasos, adiamentos ou cancelamentos.

2 – PARTICIPAÇÃO
Será permi da apenas 1 (uma) par cipação por CPF cadastrado na Promoção em vigor.
O resultado das campanhas promocionais será amplamente divulgado nos canais de comunicação da
TV DO ÔNIBUS e o ganhador será avisado diretamente através do meio de contato por ele
disponibilizado, sendo ele, portanto, responsável pelo acompanhamento desta divulgação.
Caso o par cipante não respeite o regulamento especíﬁco da Promoção ou este Termo, poderá ser
desclassiﬁcado da promoção.
Os par cipantes da promoção autorizam expressamente a divulgação de seu nome, foto e conteúdos
enviados para a campanha nos canais de comunicação e materiais promocionais da TV DO ÔNIBUS,
exceto número de telefone, RG, ou qualquer outro documento oﬁcial de iden ﬁcação, por tempo
indeterminado, sem qualquer custo.

3 – RETIRADA DE PRÊMIOS
A re rada de eventuais prêmios deverá ser realizada exclusivamente pelo ganhador par cipante da
promoção, por meio de apresentação de documento com foto. A re rada por terceiros somente será
aceita através de procuração, assinada pelo ganhador e registrada em cartório.
A eventual re rada de prêmios, assim como os custos de locomoção relacionados à re rada, é de
responsabilidade exclusiva do ganhador par cipante da promoção, no local e prazo deﬁnidos na
campanha.

4 – CONDIÇÕES GERAIS
A simples par cipação na promoção implica total conhecimento e aceitação deste Termo, bem como
do regulamento especíﬁco da campanha, pelos par cipantes e/ou seus responsáveis.
O presente Termo da Promoção, bem como seu regulamento especíﬁco, poderão ser alterados e/ou a
promoção suspensa e/ou cancelada, sem aviso prévio, por mo vo de força maior ou qualquer outro
fator ou mo vo imprevisto, que esteja fora do controle da TV DO ÔNIBUS e que comprometa a
promoção em vigor.

