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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

“SHOW DE PRÊMIOS DELTA CONNECT MAIS” 

1.0 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Razão Social: DELTA CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO 

MULTIMIDIA EIRELI  

Endereço: Sede na Rua Borges Machado, Nº. 1426, Bairro Frei Higino, 

CEP: 64.207-008, e filial na Av. Pinheiro Machado, n° 2715, Bairro 

Rodoviária, CEP 64.208-335 todas localizada na cidade de Parnaíba/PI. 

Inscrição no CNPJ n°: 12.832.526/0001-17, Inscrição Municipal nº 32.985 

Nome da promoção: “SHOW DE PRÊMIOS DELTA CONNECT MAIS”   

E-mail para contato: sac@deltaconnect.com.br 

 

2.0 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Sorteio 

3.0 – ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Municípios de Parnaíba e Barra 

Grande no Piauí, e nas cidades de Araioses e Cana Brava no Maranhão. 

4.0 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 04 de Dezembro de 2020 até ás 18 

horas do dia 27 de Fevereiro de 2021.  

5.0 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 07 de Dezembro de 2020 

até o dia 12/02/2021.  

6.0 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: fogões de quatro bocas, 

airfreyes, geladeira, smart TV, ventiladores, bicicletas, liquidificador, jogo de 

panelas, prancha de cabelo, secador de cabelo, pipoqueira, sanduicheira, ferro 

de passar, espremedor de laranja, mini processador de alimentos.  

7.0 – Critério de Participação:  O Evento em referência é destinado a todos 

os consumidores, pessoas físicas e jurídicas, que são clientes da empresa 

DELTA CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA EIRELI, com 

qualquer plano e independente da velocidade de sua assinatura (via rádio ou 

fibra óptica) e também os novos usufruidores que fizerem adesão aos serviços 

fornecidos pela empresa durante o período de 04/11/2020 até às 18 horas do 

dia 27/02/2021 nas cidades e localidades onde a Delta Connect atende nos 

estados do Piauí e Maranhão.  

7.1 Em se tratando da contemplação de pessoa jurídica, o representante legal 

da mesma deverá comparecer para receber o prêmio.  
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7.2 A cada atividade nova realizada na empresa como: adesão de plano, 

renovação de contrato, pagamento de mensalidade até a data do vencimento, 

atualização de débitos junto ao provedor, os clientes terão direito a cupons. 

7.2.1 Da quantidade dos cupons 

Ao renovar seu contrato, o cliente receberá 05 cupons de participação. 

Ao assinar novo contrato, o cliente receberá 05 cupons de participação. 

Ao pagar sua mensalidade em dia, o cliente receberá 03 cupons de 
participação. 

Ao atualizar seus débitos, o cliente receberá 01 cupom de participação. 

7.2.2 Esses cupons devem ser preenchidos e depositados em urnas 

distribuídas em pontos de coleta nos municípios de Parnaíba e na Barra 

Grande no Piauí, e nas cidades de Araioses e Cana Brava no Maranhão. 

7.2.3 Os cupons para participação no sorteio da promoção “Show de Prêmios 

Delta Connect Mais” deverão ser recebidos presencialmente nos escritórios da 

sede da empresa ou pelos representantes da mesma onde não houver loja 

física do provedor e logo depois preenchidos e depositados nas urnas. 

7.2.4 A conferência da atualização de pagamentos de mensalidades e 

atualização de débitos pode ser realizada à distância, pela equipe de 

atendimento da DELTA CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO 

MULTIMIDIA EIRELI. Depois de efetuado o pagamento, o cliente terá direito 

aos cupons, como mencionado anteriormente, os mesmos serão recebidos 

apenas presencialmente nos escritórios da Delta Connect e com 

representantes onde não houver loja física do provedor, preenchidos e 

posteriormente depositados nas urnas. 

 

8.0 Regras da promoção  

8.1 Todos os cupons para participação deverão ser preenchidos corretamente, 
com nome completo, documentação do titular do plano Delta Connect e 
telefone para contato. 

8.2 O participante da promoção ira responder a seguinte pergunta: “Qual é a 
melhor internet de Parnaíba?”. 

8.3 Não há restrições quanto à participação de colaboradores que sejam 

clientes da DELTA CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA 

EIRELI. 
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8.4 Os ganhadores deverão retirar seus prêmios na filial da empresa DELTA 

CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA EIRELI em Parnaíba, 

em até 30 dias após a realização do sorteio.  

 

9.0 Condições que invalidam a participação: 

Serão sumariamente desclassificados do sorteio os participantes onde constem 
dados de preenchimento incompletos ou inválidos, ou, ainda, que não atendam 
a quaisquer das exigências de participação previstas neste Regulamento. Em 
caso de fraude comprovada, a empresa promotora poderá, ainda, acionar 
judicial ou extrajudicialmente o responsável, bem como responder por crime de 
falsidade ideológica ou documental. 

Obs.: Serão automaticamente desclassificados da premiação os 
participantes que não responderem a seguinte pergunta: “Qual é a melhor 
internet de Parnaíba?”. 

 

10 – DATA e HORÁRIO DO SORTEIO: 

O sorteio ocorrerá no dia 27 de fevereiro, na Filial da Delta Connect em 
Parnaíba, localizada à Av. Deputado Pinheiro Machado, 2715, Bairro 
Rodoviária. 

O sorteio será transmitido ao vivo pelas plataformas digitais oficiais da Delta 
Connect, YouTube, Instagram e Facebook. 

 

10.1 – AFERIÇÃO DOS RESULTADOS: 

A conferência dos resultados finais dos sorteados na promoção “Show de 
Prêmios Delta Connect Mais”, será realizada dia 27 de fevereiro de 2021, logo 
após a realização do sorteio.  

 

11 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 

O(s) consumidor(es) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de 

telefonema ou e-mail em até 48 horas após a realização do sorteio.  

Ao serem sorteados nesta promoção, os contemplados deverão assinar um 

termos de concessão de uso de imagem, fotografar recebendo seu(s) 

prêmio(s), para posteriormente a imagem ser divulgada nas redes sociais 

oficiais da Delta Connect 
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11.1 - Forma de divulgação dos ganhadores: Após as aferições dos 

resultados (item 10.1) a empresa promotora fará a divulgação dos ganhadores 

(nome e elementos sorteáveis contemplados) na página  da empresa 

https://www.deltaconnect.com.br/.  As informações ficarão disponibilizadas pelo 

período de 30 (trinta) dias a contar da data de aferição. 

 

12 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios serão entregues, na filial da empresa DELTA CONNECT 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, localizada na Av. 

Pinheiro Machado, N° 2715, Bairro Rodoviária, CEP 64.208-335 na cidade de 

Parnaíba/PI. 

Observação: somente poderá receber o prêmio da promoção o cliente 

comtemplado no sorteio, ao apresentar documento de identificação com 

foto.    

 

13 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 

O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, 

por parte do ganhador será de 30 (trinta dias) dias contados das respectivas 

apurações. Não sendo reclamado neste período à pessoa jurídica 

promotora fara um novo sorteio. 

 

16 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 

As dúvidas e controvérsias dos consumidores deverão ser esclarecidas e 

dirimidas pelos seus respectivos organizadores na filial da empresa DELTA 

CONNECT SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA EIRELI, localizada 

na Av. Pinheiro Machado, N° 2715, Bairro Rodoviária, CEP 64.208-335 na 

cidade de Parnaíba/PI. 

 

17. – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) elemento 

sorteável original da promoção, desde que atendam os requisitos deste 

Regulamento. 

 

https://www.deltaconnect.com.br/
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17.2- A distribuição dos prêmios, indicados neste regulamento será 

gratuita, sem ônus ao contemplado, ficando proibida a conversão parcial 

ou total dos prêmios em dinheiro. 

 

17.3 - Ao participar desta promoção estarão os consumidores concordando 

tacitamente com todas as disposições constantes deste Regulamento. 

 

Parnaíba 01 de Dezembro de 2020.  

 

 
 


