REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “CLIENTE GLOBAL PREMIADO”
PROMOÇÃO
A promoção Cliente Global Premiado tem como objetivo premiar clientes da Global Lines que pagam suas
mensalidades em dia.
VIGÊNCIA
A promoção Cliente Global Premiado, terá início no dia 02/06/2021, e terminará no dia 04/08/2021.

Serão entregues 20 (vinte) vales-compras aos clientes da Global Lines durante o período da Promoção.

PRÊMIO
1 (um) vale compra no valor de R$ 100,00* (cem reais) para utilização exclusiva no Supermercado Parati.
*O valor do prêmio NÃO poderá ser revertido em dinheiro.

PARTICIPANTES
Estarão aptos a participar do sorteio apenas os clientes residenciais (pessoas físicas) da Global Lines, maiores
de 18 (dezoito) anos, portadores de CPF, residentes e domiciliados na área de execução da Promoção.
NÚMERO DA SORTE
O número da sorte do participante será seu Código Cliente (vide contrato de prestação de serviços ou acesse
nossa Central do Assinante em: https://central.gln.net.br/central/login).
SORTEIO
Serão 2 (dois) clientes sorteados toda semana.

Os sorteios acontecerão na Loja da Global Lines toda quarta-feira** às 16hs e os resultados serão divulgados
nas redes sociais da empresa.
**Em caso de feriado, o sorteio acontecerá no próximo dia útil.

Os sorteios serão realizados através do site http://www.sorteandoja.com.br/ .

O cliente contemplado será aquele cujo número sorteado pelo site http://www.sorteandoja.com.br/ for
idêntico ao seu Código Cliente.
CRONOGRAMA DOS SORTEIOS
02/06/2021: 2 vales-compras
09/06/2021: 2 vales-compras
16/06/2021: 2 vales-compras
23/06/2021: 2 vales-compras
30/06/2021: 2 vales-compras
07/07/2021: 2 vales-compras
14/07/2021: 2 vales-compras
21/07/2021: 2 vales-compras
28/07/2021: 2 vales-compras
04/08/2021: 2 vales-compras

ELIMINAÇÃO

O cliente será eliminado, não podendo assim ser premiado, se estiver em uma das seguintes condições:
a) Contrato cancelado, inativo ou suspenso por qualquer motivo na data do sorteio;
b) Já tiver sido sorteado e premiado naquele mês;

c) Estiver com mensalidade do mês do sorteio vencida ou paga após a data do vencimento;
d) Cliente que ainda não tem fatura de mensalidade paga (primeiro vencimento);

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o cliente sorteado esteja com o boleto da mensalidade ainda a vencer, será
considerado como referência de adimplência para premiação, o pagamento em dia da fatura do mês anterior
ao sorteio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não farão jus ao prêmio os clientes sorteados que estiverem inelegíveis em alguma
das condições elencadas nos itens “a” “b” “c” e “d” do item ELIMINAÇÃO, e a Global Lines sorteará um novo
número.
RECEBIMENTO DO PRÊMIO

Fará jus ao recebimento do prêmio e será contatado pela equipe da Global Lines, todo cliente sorteado que
estiver elegível nos critérios de ELIMINAÇÃO.
Serão realizadas 8 (oito) tentativas de contato via (telefone, e-mail ou sms).
Salientamos que:


.

30 (trinta) dias corridos após o sorteio, é o prazo que cliente tem para retirar seu prêmio na Loja Global
Lines, localizada na Avenida Água Branca, 970 – Jardim Bandeirantes – Contagem/MG.

15 (quinze) dias corridos, é o prazo máximo que o cliente tem para utilizar o vale compras no
Supermercado Parati localizado na Rua Antônio Raposos, 198 – Água Branca – Contagem/MG após o
recebimento do prêmio.

