
REGULAMENTO 
 
 
Promoção Tome Pizza! 
---------------------- 
 
Antes de  participar da Promoção, o  usuário deve ler o presente Regulamento. A  adesão à 
Promoção implica o entendimento e a aceitação total das condições, regras e normas             
descritas neste Regulamento e nos Termos de Uso da Walltime. 
 
No dia 19/03/2018, a Walltime irá sortear 30 (trinta) pizzas para usuários (pessoa física) que               
tenham realizado pelo menos 1 (um) depósito de no mínimo R$ 101,00 (cento e um reais)                
no dia 16 de março de 2018 e que tenham solicitado participar da promoção enviando um                
email para sos@walltime.info, conforme as condições descritas nos itens a seguir. 
 
1. Descrição Geral da Promoção 
`````````````````````````````` 
 
"Promoção Tome Pizza!" (doravante denominada Promoção), realizada pela Walltime         
Serviços Digitais LTDA. é válida em todo território nacional. 
 
1.1 Clientes elegíveis são aqueles que realizarem pelo menos 1 (um) depósito em reais de,               
no mínimo, R$ 101,00 (cento e um reais) no dia 16 de março de 2018 e enviarem um email                   
para sos@walltime.info solicitando participar da promoção no próprio dia 16 de março de             
2018. 
 
1.2 O email para sos@walltime.info deve conter o título “Quero participar da Promoção             
Tome Pizza” e conter o texto: "Solicito participar do sorteio da promoção Tome Pizza e               
autorizo a divulgação de meu nome durante o sorteio no dia 19 de março de 2018.                
Confirmo que li e concordo com o regulamento da promoção.". 
 
1.3 Período de adesão e a vigência da Promoção: 
 
  1.3.1 O período de adesão à promoção é de 16/03/2018 das 00:01 às 23:59. 
 

1.3.2 O prêmio (pizza ou crédito de R$25,00, à critério da Walltime) da promoção será                
concedida a 30 clientes que cumprirem os requisitos e realizarem a solicitação dentro do              
período de adesão da promoção. 
 
 
2. Benefícios da Promoção e requisitos para participação 
```````````````````````````````````````````````````````` 
 
2.1 Para fazer jus ao benefício da Promoção, o participante deverá ser um usuário              
verificado da Walltime. 
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2.1.1 Usuários não verificados não estão aptos a participar da presente promoção. 
 
2.2 O prêmio (pizza ou crédito de R$25,00, à critério da Walltime) será concedido aos               
ganhadores até 23 de março de 2018. 
 
2.3 O prêmio é uma pizza que será pedida online pela Walltime para o endereço do cliente 
cadastrado na plataforma ou o crédito de R$25,00 (vinte e cinco reais) na respectiva conta               
verificada, ficando à critério da Walltime. 
 
2.4 A promoção é limitada a apenas um prêmio (pizza ou crédito de R$25,00, à critério da                 
Walltime) por cliente. 
 
 
3. Demais regras da Promoção 
```````````````````````````` 
 
3.1 A Walltime reserva-se no direito de alterar, suspender ou cancelar a presente             
Promoção, sem necessidade  de aviso prévio a  ser feito por meio de canais oficiais, como 
redes sociais, email ou site. 
 
3.2 Pedimos gentilmente que o cliente envie fotos da pizza recebida pela promoção para  
que seja divulgado em nossas redes sociais. 
 
 


