DETALHAMENTO DO SHOW DE LUCAS VELOSO

- DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROMOÇÃO
Critério de Participação: A presente promoção é destinada a todos os
ASSINANTES ADIMPLENTENTES sejam pessoas físicas ou jurídicas. Para cada
contrato será disponibilizado 01 (um)voucher sendo o valor máximo de desconto de
50% por ingresso inteiro; portanto a quantidade de voucher será maior para clientes
que possuam mais de um contrato, não sendo acumulativo para retirada do valor
total do ingresso. A promoção também valerá para assinantes que adquirirem novo
contrato e forem devidamente instalados dentro da vigência dessa promoção.
- O voucher TCM para o show Lucas Velosos deverá ser retirado nas sedes da
TCM em Mossoró e Apodi. Em Mossoró a TCM está sediada na Av. Dr. João
Marcelino, 2010, Nova Betânia; e em Apodi a sede TCM está sediada na rua
Margarida de Freiras, 220, Centro. Período de vigência 18/10 a 09/11/2018 até as
12horas.
- O cliente TCM deverá apresentar o voucher de desconto nos locais de vendas de
ingressos do show; a saber: Lojas: DCell e Óticas Diniz
- A TCM não se responsabiliza pela quantidade de ingressos disponíveis para o
show.
- Os horários do show oferecido serão de responsabilidade da organização do
evento.
- DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO:
A promoção será divulgado amplamente por meio de material publicitário
nas cidades de Mossoró e Apodi, com ênfase nos veículos do grupo TCM Canal TCM10HD, rádio 95FM de Mossoró, rádio 98 FM de Apodi - e ainda
por meio da fatura TCM impressa; enviado pore-mail aos assinantes, e no
endereço eletrônico: http://portaltcm.com.br..

–LOCAL DE RESGATE DO PRÊMIO:
O direito ao voucher prescreverá até a data do show em 09/11/2018 até as 12:00
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horas. A retirada será mediante documento de identificação com foto válido. No
caso do contemplado ser pessoa jurídica, o prêmio deverá ser entregue a seu
representante legal.
– DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS:
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da promoção deverão
ser encaminhadas e, posteriormente submetidas à consideração dos respectivos
organizadores da campanha.
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