PROMOÇÃO FILMAGEM AÉREA GRÁTIS MAX DRONE
Regulamento:
A Promoção Max Drone na Copa irá sortear 1 filmagem aérea GRÁTIS pela loteria federal
a todos os participantes que cumprirem com a regulamentação deste documento.
1. Vigência da promoção:
1.1 Esta promoção terá início no dia 15 de Junho de 2018 e se encerrará no dia 15 de
Julho de 2018.
1.2 A filmagem aérea GRÁTIS será sorteada APENAS se os posts da campanha atingirem
um mínimo de 500 compartilhamentos e 500 curtidas na totalidade das imagens da
campanha, sendo imediatamente suspensa caso esta meta não seja atingida até a
data final da campanha (15/07/2018).
1.3 No dia 18 de julho de 2018 por meio da loteria federal, será contemplado o ganhador
da promoção, podendo contratar sua filmagem aérea GRÁTIS, baseado no número
igual, mais próximo ou posterior ao número sorteado no primeiro prêmio da loteria. No
dia seguinte, será divulgado o vencedor da promoção, por meio do Facebook oficial da
Max Drone Brasil (www.facebook.com/MaxDroneBrasil)
2. Como participar do sorteio:
2.1 Poderão participar deste sorteio qualquer pessoa física, maior de 18 anos, portadora
de CPF regularizado e que tenha curtido a página da Max Drone Brasil no Facebook,
assim como curtir e compartilhar publicamente em sua linha do tempo qualquer imagem da
promoção, fazendo seu cadastro no site da Max Drone para ganhar seu número da sorte
que é gerado aleatoriamente pelo sistema, sendo exibido logo na sequência do cadastro e
publicado na página da promoção: www.maxdrone.com.br/copa
2.2 Os participantes poderão participar com apenas UM número, sendo invalidados todos
os demais números caso o usuário venha a realizar um novo cadastro na promoção.
3. Premiação:
3.1 O sorteado ganhará uma Filmagem Aérea com Drone GRATUITAMENTE, tendo direito
a um profissional disponível pelo período de até 2 horas no local, realizando um total de 20
minutos de voo com o drone. O contemplado, ainda receberá um vídeo editado da
filmagem e 10 fotos aéreas.
3.1.1 Nada será cobrado para a realização desta filmagem aérea em locais onde
possuímos pilotos na proximidade. Em locais mais afastados, onde faz-se necessário o
deslocamento de um piloto, poderá ser cobrado o deslocamento e/ou estadias, se
aplicável. Possuímos uma rede de pilotos em todo o Brasil, atendendo a mais de 500
cidades com custo de deslocamento zero.
3.2 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por
outro produto/prêmio/serviço tão pouco convertido em dinheiro.
3.3 Os ganhadores serão comunicados do resultado do concurso por meio de um post no
facebook oficial da Max Drone Brasil, no qual será solicitado que enviem seus dados
cadastrais (nome completo do participante, CPF, endereço, email, telefone), além dos
dados necessários para a realização da filmagem.

3.4 A Max Drone não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos no ato da
Inscrição do concurso, bem como por qualquer informação prestada pelos participantes.
4. Disposições Gerais:
4.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude
ou má fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.
4.2 Caso a Max Drone venha a sofrer qualquer processo, autuação ou problemas
relacionados à violação da legislação vigente pelos participantes, como por exemplo, mas
sem se limitar, por plágio ou fraude, o participante responsável se compromete a
reembolsar todos os danos (prejuízos e lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a
ser causados a Max Drone e a quaisquer terceiros.
4.3 Os participantes autorizam a Max Drone, pelo prazo de 1 (um) ano contado a partir do
término do período de vigência, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, sem
qualquer ônus para a Max Drone, para divulgação desta promoção e de seus resultados,
em qualquer tipo de mídia.
4.5 É vedada a participação de funcionários ou pilotos cadastrados na empresa Max
Drone.
4.6 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas
pelo promotor da promoção, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor
em vigor. Das decisões das promotoras não caberá nenhum tipo de recurso.
4.7 O promotor não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão,
problemas de acesso à Internet, serviços prestados pelo Facebook ou qualquer caso
fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do usuário.
4.8 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições
previstos neste Regulamento.

5. Atendimento e dúvidas
Nossa empresa se coloca a disposição para esclarecimento de dúvidas no tel. 11-35548442 de segunda a sexta no horário comercial, podendo sua dúvida ser enviada também
por e-mail para o contato@maxdrone.com.br

Para esta promoção, não existe a obrigação de comprar nenhum produto ou serviço de nossa
empresa, e em nenhum momento será realizada qualquer tipo de cobrança aos participantes.
Nosso proposito com esta campanha é oferecer um serviço gratuitamente aos clientes de uma
forma divertida e inovadora.
Informações sobre a promoção podem ser encontradas no site www.maxdrone.com.br/copa

