
REGULAMENTO - PROGRAMA DE INDICAÇÕES DE AMIGOS DA LOOVI

Este programa é realizado por LOOVI TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., com sede na Rua

Queluzita, 34, Dom Joaquim, Belo Horizonte/MG, CEP 31920-011, inscrita no CNPJ sob o nº 28.068.600/0001-00,

denominada simplesmente LOOVI, e segue o modelo de Indicação de Amigo, pelo qual clientes indicam amigos e

ambos são contemplados, respeitadas as regras que seguem abaixo:

1. DA VIGÊNCIA:

1.1. Este programa tem prazo de duração indeterminado, podendo ser encerrado a qualquer momento pela

LOOVI;

1.2. Os descontos adquiridos antes do encerramento do Programa de Indicações serão respeitados pela LOOVI.

2. PARTICIPANTES:

2.1. Poderão participar do programa de Indicações de Amigos da LOOVI:

A) Atuais clientes, denominados “indicantes”, mediante a indicação de amigos; e

B) Amigos, denominados “indicados”, aqueles que contratarem a LOOVI, por meio de uma indicação;

2.2. Qualquer amigo indicado que tenha contratado os serviços da LOOVI, por meio deste programa, passará

também a ser um indicador (indicante), por ter se tornado um cliente.

2.3. ESTE PROGRAMA NÃO É VÁLIDO NAS SEGUINTES HIPÓTESES:

A) O cliente “indicante” que cancelar o seu contrato não terá direito a participar deste programa caso reative seu

cadastro com a LOOVI posteriormente;

B) O programa não se aplica aos serviços adicionais contratados, referentes a Assistência 24 horas como:

reboque, carro reserva, hospedagem, chaveiro e outros;

C) O programa não se aplica para clientes “indicantes” e amigos “indicados” que estiverem inadimplentes com

os serviços LOOVI;

2.4. OS PARTICIPANTES QUE DE ALGUMA MANEIRA MANIPULARAM, VIOLARAM OU FRAUDARAM ESTE

REGULAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA, SERÃO DESQUALIFICADOS E NÃO TERÃO DIREITO A

RECEBER OS DESCONTOS OFERECIDOS.

3. DESCONTOS:
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3.1. Aos clientes “indicantes” que preencherem todas as condições previstas neste Regulamento será concedido

desconto de 20% sobre a mensalidade;

3.2. Os participantes poderão adquirir tantos descontos (máximo 100% de desconto) quanto forem as

indicações concluídas. Portanto, o cliente indicante poderá convidar quantas pessoas quiser, por meio do

aplicativo;

3.3. OS DESCONTOS ADQUIRIDOS, POR MEIO DESTE PROGRAMA, SÃO DESTINADOS APENAS PARA A

MENSALIDADE. SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA. NÃO HÁ NENHUMA

POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DESCONTO EM DINHEIRO;

3.4. Os descontos não se aplicam para clientes “indicantes” e amigos “indicados” que estiverem inadimplentes

com os serviços LOOVI;

4. SISTEMÁTICA DO PROGRAMA:

4.1. O Programa de Indicações de Amigos da LOOVI observará a seguinte mecânica:

A) O cliente “indicante” deverá baixar ou atualizar o aplicativo LOOVI no celular e clicar no botão de indicação

para gerar o seu código ou cupom promocional;

B) O cliente “indicante” deverá compartilhar o código (cupom promocional) com os seus amigos indicados,

preferencialmente pelo Whatsapp ou pelas redes sociais;

C) A cada amigo “indicado” que utilizar o código (cupom promocional) para contratar a LOOVI, o cliente

“indicante” ganhará 20% de desconto em todas as suas mensalidades, desde que seu amigo “indicado”

permaneça como cliente e em dia com o pagamento das suas mensalidades;

D) Usando o código (cupom promocional), o amigo “indicado” ganha 100% de desconto na taxa de adesão,

apenas;

E) Se 5 (cinco) amigos indicados permanecerem como clientes ativos, ou seja, em dia com os pagamentos, o

cliente indicante não pagará mais a mensalidade, pois receberá 20% de desconto de cada um deles, totalizando

100% de desconto;

F) O código deverá ser informado pelo amigo indicado no ato da contratação;

G) Para que o código seja válido, o cliente indicante que o forneceu deverá estar em dia com a LOOVI, bem

como com o seu contrato vigente;

H) AO SER FINALIZADA A CONTRATAÇÃO DO INDICADO UTILIZANDO O CÓDIGO FORNECIDO PELO INDICANTE,

ESTE RECEBERÁ 20% DE DESCONTO NA PRÓXIMA MENSALIDADE. SE O AMIGO INDICADO EFETUAR O

PAGAMENTO DE SUAS MENSALIDADES EM DIA, A CADA MÊS O INDICANTE RECEBERÁ 20% DE DESCONTO;
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I) O cliente indicante poderá contratar os serviços da LOOVI para quantos carros quiser. Contudo, caso queira

utilizar o código promocional em benefício próprio, poderá utilizá-lo no máximo 2 (duas) vezes, o que dá um total

de desconto de 40% tão somente. A cada utilização do código, nos termos desta cláusula, o cliente indicante

ficará isento de nova taxa de adesão.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. O CLIENTE INDICANTE E INDICADO QUE VIER A CANCELAR O CONTRATO ANTES DE USUFRUIR O

DESCONTO NÃO PODERÁ UTILIZÁ-LO DE FORMA DIVERSA, NEM SERÁ REEMBOLSADO;

5.2. A LOOVI reserva-se no direito de cancelar, alterar as condições ou a sistemática deste Programa a qualquer

tempo, o que fará de forma pública e com a mais ampla divulgação em seus canais de comunicação com os

clientes. A LOOVI compromete-se, ainda, a respeitar todos que tiverem sido contemplados por este programa

antes da realização de eventual alteração;

5.3. Este programa não implica em qualquer tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operação assemelhada e

não envolve álea, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71;

5.4. Quaisquer dúvidas acerca da sistemática do programa deverão ser sanadas pelo e-mail

faleconosco@loovi.com.br.
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