
2.3.2. Ao participar da Promoção, o interessado automaticamente aceita os termos deste 

Regulamento.

3. DA PREMIAÇÃO

3.1. Aos participantes Clientes NewParce na data do Sorteio e estiverem adimplentes 

concorreram a solução Hiper ou referente ao plano atual do cliente.

4. DOS PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO E DOS SORTEIOS

4.1. Os períodos de participação iniciarão em 18 de Outubro de 2021 e terminará às 12h00 

de 08 de Novembro de 2021. 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1. O sorteio será realizado online e ao vivo no Instagram da NewParce @newparce no 

dia 10 de Novembro de 2021.

6. ENTREGA DOS PRÊMIOS

6.1. O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o Participante 

contemplado sendo intransferível para qualquer outro titular pessoa física.

6.2. Fica estabelecido que serão realizadas 03 (três) tentativas para localização do 

contemplado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do sorteio, com o uso dos 

dados cadastrados. Na hipótese do contemplado não for localizado no prazo citado, ele 

será desclassificado e não serão aplicadas as regras de aproximação previstas neste 

regulamento.

6.3. O Participante Contemplado autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, a 

utilização de seu nome, imagem e voz para divulgação desta Promoção na mídia impres-

sa, televisiva, radiofônica e/ou eletrônica, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do 

sorteio, sem qualquer tipo de ônus para as Empresas envolvidas nesta Promoção.

6.4. A autorização acima citada, exclusiva para este fim, não significa, nem implica ou 

resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à Promotora, tampouco 

em pagamento ao Participante Contemplado.

6.5. O resultado do sorteio e o nome do Participante Contemplado será divulgado neste 

site.

6.6. O Participante reconhece e aceita que as Sociedades envolvidas nesta promoção 

não poderão ser responsabilizadas por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação 

nesta Promoção ou de eventual aceitação do prêmio.

6.7. A Promotora desta ação não poderá ser responsabilizada por eventuais impossibili-

dades técnicas que porventura afetem a utilização dos produtos promocionados, tais 

como, sem se limitar a: (i) ausência ou degradação de cobertura, permanente ou tem-

porária, por falha em equipamentos, de energia ou transmissão;

6.8. Em caso de dúvidas em relação a esta promoção, os Clientes deverão enviar e-mail 

para midia@newparce.com.br.
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Regulamento
Promoção “1 ANO DE INTERNET GRÁTIS”

Dados da Promotora:

NV COMP TECNOLOGIC LTDA Cederá gratuitamente aos participantes que preencher-

em as condições constantes neste Regulamento, o direito de participar do sorteio.

1. DO PRAZO E DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PROMOÇÃO

1.1. A Promoção “1 ANO DE INTERNET GRÁTIS ” da NewParce iniciará em 18 de Outubro de 

2021 e terminará em 8 de Novembro de 2021 e será realizada entre todas as cidades, 

Naviraí, Itaquiraí, Fátima do Sul, Vicentina e Dourados. Sendo apenas 1 ganhador.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da Promoção Clientes pessoas físicas, residentes e domiciliados 

em nossa área de atuação. 

2.2. Para participar da presente Promoção basta que os Clientes NewParce: (i) preen-

cham corretamente o formulário de sorteio no site newparce.com.br/sorteio

2.3. Fica estabelecido que poderão participar da promoção pessoas que residem em 

nossa área de atuação no momento do sorteio.

2.3.1. E também não poderão participar da promoção os Clientes com bloqueio ou 

inadimplentes.
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