
 

REGRAS GERAIS DO SORTEIO CLIG – ARARAQUARA 200 ANOS: 

 

1- O período de adesão será entre o dia 01 e 31 de agosto de 2017. 

2- Todo cliente que contratar o plano residencial em fibra-óptica, dentro do 
período mencionado no item 1, em qualquer uma das cidades atendidas pela 
C-Lig, poderá participar do sorteio, mediante preenchimento do formulário 
online. 

3- A participação do sorteio para os novos clientes se dará por meio de 
preenchimento de formulário online, além dos procedimentos descritos no 
itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4. 

4- O cliente que contratar o plano terá direito a um único cupom eletrônico, 
que após ser conferido, será impresso e depositado na urna. 

5- O cupom eletrônico deverá ser preenchido pelo próprio cliente, até às 18h 
do dia 31 de agosto de 2017. 



6- Os clientes já ativos poderão participar, mediante a indicação de um novo 
cliente. Para essa participação, deverá preencher um formulário no endereço 
descrito no item 11.4. 

7- Para efetivar a participação dos atuais clientes disposta no item 6, o 
indicado deverá concluir o processo de contratação do plano até às 18h do 
dia 31 de agosto de 2017. 

8- O Sorteio será realizado no escritório da C-Lig de São Carlos/SP, localizado 
na Av Episcopal, 1763, no dia 8 de setembro de 2017, em horário a ser 
definido. 

9- Serão sorteados 3 prêmios: 01 Roteador TP-Link C 25 de 900MBPS, 01 
Caixa de Som JBL Clip 3 e 01 iPhone SE com 16GB de armazenamento. 

9.1- Serão sorteados 3 cupons, onde o primeiro ganhará o Roteador TP-Link 
C 25 de 900MBPS, o segundo a Caixa de Som JBL Clip 3, e o terceiro o iPhone 
SE com 16GB de armazenamento. 

10- As cores dos itens sorteados poderão sofrer alteração, conforme 
disponibilidade de estoque do fornecedor. 

11- Além do preenchimento do cupom eletrônico, o cliente deverá ainda 
realizar os seguintes procedimentos nas redes sociais: 

11.1- O cliente deverá curtir nossa página no Facebook: 
https://fb.com/clignafibra 

11.2- O cliente deverá compartilhar o post da promoção e marcar pelo menos 
3 amigos. 

11.3- Deverá preencher o cupom eletrônico: https://clig.com.br/promocao-
araraquara-200-anos/ 

11.4- Caso tenha indicado um amigo para ser cliente da C-Lig, e esse tenha 
realizado a contratação dentro do período da promoção, realize os 
procedimentos 11.1 e 11.2 e preencha o cupom eletrônico.  

12- Os endereços dos escritórios da C-Lig são: Américo Brasiliense/SP - Av 
Joaquim Afonso da Costa, 484 e na cidade de São Carlos/SP, localizado na 
Av Episcopal, 1763. 

 


