
TERMOS E CONDIÇÕES DA CAMPANHA PROMOCIONAL GETNET E EYEMOBILE

Por meio desta oferta, divulgamos os Termos e Condições da “Campanha
Promocional Getnet”, por meio da qual os usuários convidados na compra do produto
Plano inicial Eyemobile, no período desta campanha promocional.

"Usuário" para fins deste T&C significa a pessoa física ou jurídica convidada para a
promoção.

REGRAS PRINCIPAIS DA PROMOÇÃO:

 Esta campanha aplica-se apenas aos usuários convidados que efetuarem o
pedido/compra no período de 27 de janeiro de 2022 às 00:01 até 02 de março de
2022 às 23:59;

 
 Promoção válida apenas para usuários que demonstrarem interesse na POS Digital

Getnet com Eyemobile;
 
 Esclarece-se que o valor mínimo por licença nesta promoção será de R$ 99,90 por mês

e que contempla apenas a licença da tecnologia Eyemobile;
 
 Esclarece-se que o valor para aquisição da POS Digital Getnet será indicado por um

colaborador Eyemobile, seguindo a precificação repassada pela Getnet;
 
 Esclarece-se que esta promoção poderá ser usada uma única vez por

Usuário/CPF/CNPJ;
 
 Esta campanha não se aplica a usuários inadimplentes;

Esta campanha não se aplica a CNPJ que teve ou tenha atualmente uma relação
comercial estabelecida com a Eyemobile;

 A promoção é única e intransferível, e não pode ser compartilhada com outros usuários;
 
 Promoção não cumulativa.
 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO:

Promoção válida até a data e hora estipuladas. Reservamo-nos o direito de cancelar
qualquer transação que, devido às suas características, viole as condições de
elegibilidade a esta promoção.

Esta promoção é pessoal e intransferível, será aplicada apenas aos usuários
convidados.



A Eyemobile se reserva o direito de encerrar esta promoção a qualquer momento em
caso de fraude ou desviação da doação para terceiros.

A Eyemobile se reserva o direito de cancelar a promoção e bloquear a conta do Usuário
a qualquer momento, se for determinado que está ocorrendo fraude ou ação ilícita..

A Eyemobile não permitirá que o Usuário acesse o desconto quando for verificado que
as contas referidas são fictícias ou falsas. Usuários que realmente não constituem uma
pessoa física ou jurídica identificável por meio de um documento emitido pela
autoridade competente.

A Eyemobile reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar ou
atualizar esses Termos e Condições a qualquer momento.

Promoção válida apenas para usuários que demonstrarem interesse na POS Digital
Getnet com a tecnologia Eyemobile embarcada;

Promoção não acumulável com outras promoções.

Consulte nossos termos e condições gerais

https://legal.rappi.com/brazil/termos-e-condicoes-de-uso-da-plataforma-rappi/
https://eyemobile.com.br/termos-e-condicoes-de-uso/

