Regulamento, Termos e Condições
Carteirada AoVivaço 2019

Informações Básicas da Promoção:
 A Rádio Blink 102 FM, apresenta a promoção Carteirada AoVivaço.


Essa promoção dá direito ao vencedor a uma carteira de habilitação da categoria AB (carro
e moto).



O Período Promocional será de 15/07/2019 a 09/08/2019. Mas pode ser alterado pela
emissora.



A carteira de habilitação será fornecida parceiro anunciante Auto Escola Fênix, com sede
na Rua Ana Luiza Souza, 392 - Bairro Pioneiros, Campo Grande – MS.

Mecânica Promocional:
 Durante o período promocional, a equipe do programa AoVivaço vai convidar a audiência a
se inscrever na plataforma Blink Premium através do site blink102.com.br para participar
da promoção.


O ganhador será definido via sorteio.

Limitações em Participações
 As participações serão validadas somente quando registradas através da plataforma Blink
Premium.


Conforme O Código de Trânsito Brasileiro, somente maiores de 18 anos podem realizar
aulas práticas de habilitação. Portanto, caso o ganhador seja um menor de idade a Auto
Escola Fênix fornecerá um voucher em nome de um responsável maior de idade. Não é
possível trocar a premiação por qualquer outra, nem dinheiro.



Para concorrer, o cadastro deve ser realizado corretamente preenchendo todos os campos
solicitados, e o participante deve ter idade mínima de 16 anos.

Notificações aos vencedores
 O vencedor será notificado através da página da promoção e/ou via métodos de contato
cadastrados na plataforma Blink Premium.
Condições Especiais
 Os participantes concedem o direito de voz e/ou imagem para uso em qualquer plataforma
da emissora Blink102 FM, para publicações e/ou campanhas.


O parceiro anunciante Auto Escola Fênix é o único responsável por fornecer a carteira de
habilitação sorteada nesta promoção.

Disposições Finais
 Todas as decisões tomadas pela Blink102 são finais. A Blink102 reserva-se o direito de
alterar ou modificar as regras a qualquer momento sem prévio aviso.


Fica eleito o Foro Central de Campo Grande – MS para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas deste regulamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Entrando na competição, você concorda com o Regulamento, Termos e Condições apresentados
acima.
Campo Grande, 15 de julho de 2019.

