REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
“MOBO + Blog do iPhone”
INÍCIO E TÉRMINO: 25 de julho de 2012 a 22 de agosto de 2012

1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO
1.1 Esta promoção, promovida pelo MOBO, é válida nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro e Porto Alegre, e respectivas regiões metropolitanas, e sorteará
um kit com um iPhone 4S entre todos os participantes.
1.2 Qualquer interessado que siga as regras deste regulamento poderá
participar da promoção “MOBO + Blog do iPhone”.
1.3 A participação não tem custo e implica apenas na aceitação total e
irrestrita das condições estabelecidas neste Regulamento.
1.4 Para ser validada a participação, o candidato deverá baixar o aplicativo
“Mobo Cupons no celular” disponível para sistemas operacionais Android e iOS
em suas respectivas lojas online (Google Play e App Store), no período de
00:01h do dia 25 de julho de 2012 a 23:59h do dia 22 de agosto de 2012,
horário de Brasília.
1.5 Este concurso está restrito a usuários devidamente registrados no Mobo,
que tenham baixado o cupom, e que possuam residência na Região
Metropolitana de Porto Alegre, Rio de Janeiro ou São Paulo.
1.6 Não terão validade as participações que não obedecerem às normas
contidas neste Regulamento;
1.7 A promoção é de total responsabilidade do MOBO, que se localiza na Rua
Félix da Cunha 836 sala 303 – Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS. O Blog do
iPhone é apenas o parceiro que está divulgando a promoção, assim como a
marca iPhone é uma mera escolha do sorteador e não tem qualquer vínculo ou
responsabilidade com relação à promoção.
1.8 Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e
decididos pela empresa organizadora da promoção, que terá direito a decisão
soberana e irrevogável.

2. SORTEIO
2.1 Será sorteado um kit com um smartphone iPhone 4S, da marca Apple,
dentre aqueles que no encerramento da promoção estiverem na relação de
pessoas que baixaram os cupons da promoção no aplicativo “Mobo Cupons no
celular”.
2.2 O sorteio será realizado no dia 23 de agosto de 2012.
2.3 A escolha do ganhador será feita por meio da plataforma random.org,
sendo de caráter irrevogável e inquestionável, não cabendo recurso a qualquer
tempo e de qualquer espécie.
2.4 Caso o sistema de geração de número aleatório e certificação esteja fora
do ar no horário indicado para apuração, o Mobo somente realizará o mesmo
quando todo o sistema estiver apto a garantir que a apuração seja realizada
corretamente.

3. PRÊMIO
3.1 Um kit com um smartphone iPhone 4S, preto, 16GB, da marca Apple, no
valor aproximado de R$2.000,00 (Dois Mil Reais).
3.2 O prêmio é pessoal e intransferível e não pode ser trocado por outro ou
convertido em dinheiro.
3.3 O prêmio será entregue em até 30 dias úteis em local a combinar com o
ganhador.
4. DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO PRÊMIO
4.1 O MOBO entrará em contato com o ganhador através do telefone
cadastrado no aplicativo mobile para definir o local de entrega do prêmio. As
tentativas de contato iniciarão em 23 de agosto de 2012 , as 14:00h até às
17:00h do dia 29 de agosto de 2012, contabilizando 5 dias úteis. Caso o
MOBO não consiga contatar o ganhador até o prazo máximo estipulado, o
participante será desclassificado e o prêmio será repassado ao participante
subseqüente.

4.2 No momento da entrega o ganhador deverá apresentar documento com
foto que comprove sua identidade, além de assinar um termo de recebimento
e quitação do prêmio.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1 O resultado do sorteio será divulgado no dia 23 de agosto de 2012, a
partir das 12:00h na Fan Page MOBO (facebook.com/mobocupons).
5.2 O ganhador concorda, desde já, na utilização de seu nome, imagem e voz
para divulgação da Promoção, por prazo indeterminado, sem que isso traga
qualquer tipo de ônus para o MOBO .
5.3 O nome do ganhador será publicado no Facebook. (http://
www.facebook.com/mobocupons)
5.4 Não poderão participar do concurso, funcionários do Mobo ou pessoas
com parentesco até 2º grau.
5.5 Ao participar, o usuário afirma que está de acordo com todas as regras
expostas neste regulamento.
5.6 Este concurso não possui nenhuma ligação com o Facebook e com a Apple.
5.7 O Mobo reserva-se o direito de cancelar o concurso a qualquer momento,
devido a problemas que estejam fora do seu controle, não necessitando
indenizar os participantes.
5.8 Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos sobre esta promoção poderão ser
encaminhadas via mensagem na página do MOBO no Facebook (http://
www.facebook.com/mobocupons) ou pelo e-mail contato@mobo.com.br.

