REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL DO BEST WEEK MOBUSS
CONSTRUÇÃO
1.0 - TERMOS E CONDIÇÕES
1.1 A campanha promocional “Best Week” é promovida e organizada pela Teclógica
Serviços em Informática Ltda, pessoa jurídica da cidade de Blumenau, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.089.877/0001-09.
1.2 Para participar, basta entrar em contato através dos canais oficiais da promoção
(https://conteudo.mobussconstrucao.com.br/demonstracao-best-week
e
https://conteudo.mobussconstrucao.com.br/cs-comercial), solicitando um contato comercial
na semana vigente da promoção. Ou através do contato com algum representante da
Teclógica.
1.3 A participação é válida para empresas em território nacional e que atendam as
disposições do item 3.0 deste regulamento.
2.0 - VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO
2.1 A promoção inicia às 8h00 do dia 22 de novembro de 2021 e encerra às 17h30 do dia
26 de novembro de 2021.
2.2 O Mobuss Construção/Teclógica reserva o direito de ampliar ou reduzir a duração da
campanha, mediante aviso prévio aos participantes.
2.3 O Mobuss Construção/Teclógica também reserva o direito de modificar os termos da
promoção (incluindo termos de participação), assim como cancelar a promoção.
3.0 - REGRAS
3.1 Será concedido a gratuidade no valor na implantação, para quem solicitar a
demonstração e/ou contato comercial no prazo estipulado no item 2.0., ou para clientes que
adquirirem um novo módulo neste período. Desde que realizem a assinatura do contrato
ainda em 2021.
3.2 No caso de clientes, apenas serão elegíveis a presente campanha os que estiverem
ativos e adimplentes em todo o período compreendido por esta campanha. Caso contrário a
campanha poderá ser cancelada pela Teclógica.
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1. Serão desclassificados, os clientes que agirem em desacordo com as regras
estabelecidas neste regulamento.
4.2. Em casos de desligamento de colaboradores treinados no módulo, a equipe da
Teclógica poderá disponibilizar o vídeo do treinamento caso acordado anteriormente. Para
que a empresa possa dar continuidade ao uso da ferramenta e ter a necessidade de um
novo treinamento, este deverá ser pago o valor integral sem o desconto da promoção.
4.3 A participação nesta campanha implica no conhecimento e aceitação total e irrestrita de
todos os termos e condições deste Regulamento.

Caso tenha alguma questão ou dúvida sobre a promoção, entre em contato através do
email contato@mobusscontrucao.com.br ou pelo email do vendedor responsável.

