Termos e Condições da campanha

“10º Aniversário do Second Love”

1. Definições
1.1. Campanha: “10º Aniversário do Second Love”, denominação da marca Second Love doravante designado
por “Promoção”.
1.2. Prazo de Duração: A Promoção “10º Aniversário do Second Love” estará ativa entre as 08h00 do dia 15
de novembro de 2018 e as 23:59 do dia 30 de Novembro de 2018. O Second Love reserva-se o direito de
alterar, aditar ou suprimir, na totalidade ou em parte, da duração da Promoção.
1.3. Oferta da Campanha: Refere-se a recompensas e / ou prêmios que serão oferecidos a usuários
selecionados do Second Love, após o termino da Promoção. O Second Love reserva-se o direito de
alterar, aditar ou suprimir, na totalidade ou em parte, a Oferta da Promoção.
1.4. Novo Cadastro: Refere-se a um registro de um novo usuário no site do Second Love (um usuário sem
registro atual ou anterior em qualquer um dos sites do Second Love), que é iniciado e concluído dentro do
prazo da duração da campanha.
1.5. Upgrade Grátis: Refere-se a uma conta de usuário que será atualizada do status de perfil “grátis" para
“assinatura Premium", sem o pagamento exigido por tal procedimento.
1.6. Oferta Especial: Refere-se a um presente grátis do Second Love, que pode ser resgatado e utilizado pelo
usuário selecionado.
1.7. Vencedores da Campanha: Serão anunciados nos respectivos sites e serão diretamente contatados.

2.

Detalhes da Oferta
2.1. Oferta de Cadastro: Serão oferecidas algumas assinaturas aos usuários que se registrarem corretamente
no site. A oferta é limitada a 1 assinatura por usuário selecionado, registrado durante a ação
promocional.
2.2. Oferta de Upgrade: Serão oferecidos vários upgrades e / ou oferta especial gratuita aos usuários, após
estes atualizarem o seu perfil grátis para assinatura paga. A oferta é limitada a 1 recompensa por usuário
selecionado, registrado antes da ação promocional.

3.

Condições da Campanha
3.1. O Second Love reserva-se o direito exclusivo e discricionário de selecionar os usuários que receberão as
Ofertas da Promoção, bem como o tipo de recompensa e / ou prêmio que será oferecido.
3.2. As recompensas da promoção e / ou prêmios são limitados aos seus prazos de resgate estipulados e
NÃO são recorrentes, alteráveis ou transferíveis. Passado o prazo estipulado, se um usuário não
resgatar ou aceitar as recompensas da promoção e / ou prêmios, estes perderão a validade.
3.3. Se um usuário não aderir aos Termos e Condições do Site, a sua recompensa e / ou prêmio será
revogada e outras ações serão tomadas se necessário.

