Regulamento da Promoção Compartilhe com os Amigos - Nicephotos 2019

1. Descrição Geral
A promoção Compartilhe com os Amigos - Nicephotos tem por principal objetivo, conceder aos
usuários do Nicephotos.com.br cupons referentes a troca gratuita* de créditos em produtos
Nicephotos, seguindo a tabela de pontuação.
Durante o período em que vigorar a promoção, o usuário poderá convidar seus amigos para
participar através de ferramentas oferecidas no site Nicephotos.com.br e, a cada amigo que se
cadastrar, ele ganhará 1 ponto, podendo trocar por prêmios (de acordo com a tabela de pontuação).
O amigo convidado que se cadastrar irá receber o cupom de revelação de 30 fotos 10x15cm grátis*,
e a partir daí, também poderá convidar novos amigos e somar pontos para ganhar mais fotos. O
usuário convidado deve possuir e-mail e CPF válidos, e nunca antes cadastrados no site ou
base Nicephotos.com.br.
Tabela de Pontuação (Amigos x Prêmios)
Usuário

Amigos / Pontos

Prêmios

Novo cadastro

0 amigos convidados

Revelação de 30 fotos 10x15cm

Cadastrado

5 amigos cadastrados

Revelação de 50 fotos 10x15cm

Cadastrado

10 amigos cadastrados

Revelação de 80 fotos 10x15cm

Cadastrado

15 amigos cadastrados

Revelação de 120 fotos 10x15cm

*Importante: 1) Os prêmios serão resgatados de forma gratuita com a utilização dos cupons no
carrinho de compras, porém o frete+manuseio para entrega não está incluso e será
cobrado a cada pedido. 2) O usuário poderá resgatar e utilizar seus cupons sempre que
atingir a pontuação, podendo ser feito somente 1 resgate de cada prêmio, e sendo necessário
a utilização de 1 cupom por pedido.
1.1 - O cupom para revelação de 30 fotos será concedido aos usuários novos do site
Nicephotos.com.br, somente quando este for um novo cadastro via convite da promoção
Compartilhe com os Amigos.
1.2 - O cadastro deverá ser feito no site Nicephotos.com.br através do convite recebido via redes
sociais ou e-mail, com o link personalizado do amigo, para que ambos participem da promoção e
possam pontuar.
1.3 - Os e-mails já convidados ou que já fizerem parte da relação de e-mails cadastrados no
Nicephotos não serão considerados válidos para a concessão do cupom de revelação de 30 fotos,
mas poderão convidar seus amigos e resgatar outros cupons de acordo com a pontuação.
1.4 - Os cupons serão disponibilizados para resgate na conta do usuário sempre que ele atingir a
pontuação correspondente. A empresa tentará notificar ao usuário via e-mail de cadastro que o
cupom pode ser resgatado, porém fica sob responsabilidade do cliente, convidar, acompanhar sua
pontuação e resgatar os prêmios dentro dos prazos de vigência, sendo estes improrrogáveis.
O cupom possui 5 dias para ser resgatado a partir do dia em que o cliente atingir o número de
pontos/amigos correspondente, após o resgate o cliente possui 30 dias para utilização do
cupom em seu pedido.

1.5 - Cabe ao participante desta promoção verificar a validade de seus cupons e prazos através do
site.

2. Como Resgatar Cupons
2.1 - Os cupons serão concedidos para usuários cadastrados e que utilizarem a ferramenta da
promoção "Compartilhe com os Amigos - Nicephotos" ao alcançarem a pontuação
correspondente ao prêmio (vide tabela de pontuação).
2.2 - O acompanhamento dos amigos cadastrados, a pontuação e o resgate de prêmios poderá ser
feito no site, após o cliente estar logado, através da navegação "Minha Conta >> Compartilhe com
os Amigos >>Resgate".
2.3 - O crédito correspondente a gratuidade dos prêmios, deverá ser aplicado na utilização do
cupom resgatado, no passo 2 do carrinho de compras, em "itens e promoções". Lembrando
que o frete + manuseio da entrega não estão incluídos na gratuidade do cupom e que cada cupom
deverá ser utilizado de uma única vez por pedido, não sendo estes cumulativos.
2.4 - Cada usuário participante poderá resgatar somente 1 cupom correspondente a cada
pontuação, seguindo a tabela.

3. Prazo
3.1 - A Promoção "Compartilhe com os Amigos - Nicephotos" terá início no dia 07/02/2019, com
vigência até 14/04/2019, podendo este prazo ser prorrogado por tempo indeterminado ou ter seu fim
antecipado. Só terá direito aos benefícios desta promoção o participante que convidar novos usuários
(e estes se cadastrarem), ou se cadastrar através de um convite, durante o período de vigência. O
Nicephotos reserva-se ao direito de retirar a promoção do ar sem aviso prévio.
3.2 - Os cupons serão disponibilizados para resgate na conta do usuário sempre que ele atingir a
pontuação correspondente a tabela. A empresa tentará notificar ao usuário, em seu e-mail de
cadastro, que o cupom pode ser resgatado, porém fica sob responsabilidade do cliente, convidar,
acompanhar sua pontuação e resgatar os prêmios dentro dos prazos de vigência, sendo estes
improrrogáveis.
3.3 - O cupom possui 5 dias para ser resgatado a partir do dia em que o cliente atingir o número de
pontos/amigos correspondente, após o resgate o cliente possui 30 dias para utilização do cupom em
seu pedido.
3.4 - É de total responsabilidade do cliente efetuar todo o procedimento de upload, montagem e
finalização do pedido dentro da validade do cupom. É importante que não deixe para finalizar seu
pedido no último dia de validade do cupom, pois este não poderá ser prorrogado.

4. Disposições Gerais
4.1 - Esta oferta é pessoal e intransferível. Os créditos recebidos em função desta promoção só
poderão ser utilizados na conta Nicephotos do qual os convites foram enviados e aceitos.
4.1.1 - Caso seja comprovado que o participante tenha agido de má fé, abrindo várias contas

referentes a um único usuário, os créditos concedidos poderão ser cancelados sem aviso prévio.
4.2 - Os créditos vindos da Promoção "Compartilhe com os Amigos - Nicephotos" serão válidos
exclusivamente para resgate do produto com cupom correspondente ao prêmio e não poderão ser
convertidos em outros descontos, utilizados para compras de outros produtos ou serviços do site,
pagamento de frete ou compra de álbum de fotos.
4.2.1 - Os créditos vindos da promoção "Compartilhe com os Amigos - Nicephotos" não são
cumulativos com outros cupons, promoções ou aquisição de planos de desconto pré-pagos. É
permitido a utilização dos créditos de Planos de Desconto pré-pagos junto a um cupom desde que os
descontos não sejam referentes ao mesmo tipo de produto (foto, fotolivro ou fotoproduto).
4.3 - A central de atendimento Nicephotos poderá ser solicitada através do número (21) 2491-6448
ou através do link http://www.nicephotos.com.br/ajuda.asp para quaisquer esclarecimentos referente
a este regulamento.
4.4 - A participação na promoção implica na total e irrestrita concordância com o presente
regulamento.
4.5 - Só poderá ser realizado o resgate de um cupom referente a cada pontuação, sendo
validado o CPF, login e CEP do usuário.

5. Política de Privacidade
5.1 - Preservamos a segurança das informações a nós confiadas e a utilizamos exclusivamente para
seu benefício. Assim, repudiamos qualquer ação que venha a prejudicar sua privacidade, como o
envio de e-mails não solicitados ("spams") ou o compartilhamento de suas informações com
outras pessoas e empresas, quando não expressamente autorizadas por você. Os convites serão
enviados apenas para amigos que você selecionar, e todas as informações prestadas são para a
realização da promoção "Compartilhe com os Amigos - Nicephotos" conforme o regulamento acima.

