
REGRAS DA PROMOÇÃO “LISTA DE ESPERA PREMIADA”

1. DADOS DA EMPRESA PROMOTORA

1.1 LUNIX BRASIL INTERMEDIACAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA com sede na rua Analia
Franco, 30, cj 31F, vila Regente Feijo, CEP 03.344-040, inscrita no CNPJ sob o número
44.603.300-0001-30 (doravante denominada “LUNIX” ou “Empresa Promotora” pelo
presente regulamento veicula a Promoção “Lista de Espera Premiada” (doravante
“Promoção”), bem como estabelece as condições e critérios de participação e premiação,
de acordo com as seguintes cláusulas.

2.  DOS PARTICIPANTES E DO TERRITÓRIO DE COBERTURA DA PROMOÇÃO
2.1 Esta Promoção é válida em todo o território nacional e é destinada a todo e qualquer
consumidor, desde que pessoa física maior de 18 (dezoito) anos de idade, residente e
domiciliado no Brasil e que preencha as demais condições de participação estabelecidas
neste regulamento (doravante denominados “Participante(s)” ou “Cliente(s) Final(is)”).
2.2 Participarão da Promoção os consumidores que cadastrarem seus e-mails na lista de
espera da Lunix no site www.lunixapp.com.br dentro do período de vigência desta
Promoção.

3. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
3.1 A participação nesta promoção será válida para cadastros realizados no site
www.lunixapp.com.br entre às 00h00 do dia 22/02/2022 e a às 00h00 do dia anterior à data
do lançamento oficial do aplicativo da Lunix, ainda a ser definida pela empresa.

4. DO FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO
4.1 Cada participante poderá utilizar seu link único para compartilhar com seus amigos ou
familiares e divulgar a Lunix. Cada vez que uma pessoa se cadastrar utilizando o link de
indicação do participante, este irá avançar posições na lista de espera. A classificação será
definida com base no seguintes critérios em ordem de prioridade:
a. Maior número de recomendações validadas (quando um e-mail é cadastrado com a
utilização de um link de indicação por uma pessoa real e não previamente participante da
lista de espera)
b. Em caso de empate, terá prioridade na lista o participante que cadastrou seu e-mail
antes.
4.2 Somente serão premiadas as pessoas que estiverem nas dez primeiras posições na
lista de espera às 00h00 no dia anterior à data do lançamento oficial do App da Lunix.

5. DAS PREMIAÇÕES
5.1 O valor da premiação será creditado em dinheiro diretamente na conta do usuário
vencedor da promoção no aplicativo da Lunix.

5.2 O valor da premiação será transferido para a conta do usuário vencedor da promoção
no aplicativo da Lunix em até 30 (trinta) dias após o término da Promoção.

5.3 Para receber o prêmio o participante ganhador precisará baixar o aplicativo da Lunix e
criar uma conta, finalizando totalmente a etapa de cadastro e obtendo aprovação total. Vale
ressaltar que o usuário precisará ser aprovado no processo de know your client, “KYC”,
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para ter a abertura de conta aprovada, processo esse que é parcialmente conduzido por um
parceiro externo da Lunix. A Lunix não possui controle sobre a aprovação do processo de
KYC.

5.4 É importante ressaltar que o e-mail cadastrado na lista de espera pelo participante
necessariamente precisa ser o mesmo e-mail utilizado pelo usuário ao se cadastrar no
aplicativo.

5.5 O valores da premiação irão variar conforme a posição do participante na lista de espera
da Lunix da seguinte forma:

- Pessoa na posição número 1 da lista: R$500,00
- Pessoa na posição número 2 da lista: R$250,00
- Pessoa na posição número 3 da lista: R$250,00
- Pessoa na posição número 4 da lista: R$200,00
- Pessoa na posição número 5 da lista: R$200,00
- Pessoa na posição número 6 da lista: R$200,00
- Pessoa na posição número 7 da lista: R$100,00
- Pessoa na posição número 8 da lista: R$100,00
- Pessoa na posição número 9 da lista: R$100,00
- Pessoa na posição número 10 da lista: R$100,00

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO
6.1 Serão desclassificadas, automaticamente, as inscrições dos Participantes que:

a. cadastrarem ou indicarem mais de um e-mail de sua titularidade na lista de espera.
b. cadastrarem ou indicarem e-mails de outras pessoas sem o consentimento prévio

das mesmas.
c. cadastrarem ou indicarem e-mails inválidos ou inexistentes.
d. cadastrarem ou indicarem mais de 3 e-mails que possuam o mesmo endereço IP.
e. estiverem incluídos na lista de pessoas impedidas de participar desta Promoção, em

razão da existência de algum vínculo com a Empresa Promotora.
6.2 Fica estabelecido que a Lunix possui todo e qualquer direito de retirar da promoção
participantes que julgar que não estejam seguindo as normas, sem apresentar quaisquer
justificativas ou comunicação.

7. ENTREGA DA PREMIAÇÃO

7.1 A Lunix fará a conferência dos dados do participante e de seus cadastros / indicações.
Em se constatando a regularidade com o presente Regulamento, a Empresa Promotora
realizará a transferência dos valores para a conta do usuário no aplicativo da Lunix em até
30 (trinta) dias.

7.2 Caso o participante não tenha realizado o cadastro e obtido a aprovação no aplicativo
da Lunix em até 30 (trinta) dias após o término da Promoção para receber os valores em
sua conta, o participante não terá mais direito a receber a premiação.

7.3 A responsabilidade da Lunix em relação aos Participantes cessará com a entrega da
premiação, que será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus.



7.4 Nos termos da legislação em vigor, não será permitida a substituição da premiação por
outra, qualquer que seja, bem como a transferência da premiação a terceiro que não o
Participante cadastrado/titular do e-mail indicado pelo Participante.

7.5 A responsabilidade pela entrega da premiação, por sua vez, é exclusiva da Empresa
Promotora e quaisquer problemas relacionados à premiação deverão ser resolvidos
diretamente junto a Empresa Promotora, nos termos da cláusula a seguir.

8 DA POLÍTICA DE SUPORTE E ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE DA PROMOÇÃO

8.1 Em caso de dúvidas relacionadas a este regulamento e/ou a transferência do valor de
premiação, o Participante poderá entrar em contato com a Lunix pelo e-mail
duvidas@lunixapp.com.br.

8.2 As dúvidas sobre o regulamento e eventuais problemas em relação ao envio da
premiação serão respondidas no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, após o contato do
Participante.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS
9.1 A presente Promoção poderá ser encerrada a qualquer momento pela Lunix.

9.2 Ao participar da presente Promoção, nos termos deste Regulamento, os Participantes
reconhecem e aceitam expressamente que a Empresa Promotora não é responsável, nem
poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo de sua participação
e/ou da eventual aceitação da premiação.

9.3 As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas da presente Promoção serão,
preliminarmente, dirimidas por uma comissão composta por representantes da Empresa
Promotora.

9.4 A participação na presente Promoção caracteriza, por si, a aceitação pelos Participantes
de todos os termos e condições estabelecidas neste Regulamento.

9.5 Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de
burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o Participante perderá o
direito ao Brinde, sem prejuízo de qualquer outra medida que possa eventualmente ser
tomada por parte da Empresa Promotora.

9.6 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa ou cancelada,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto
que esteja fora do controle da Empresa Promotora e que, de alguma forma, comprometa
sua realização da maneira originalmente planejada.

9.7 É importante ressaltar que a Lunix utiliza uma ferramenta fornecida por terceiros para
contabilizar o número de indicações e cadastros realizados com os links dos participantes, e
que esta ferramenta pode apresentar falhas, que podem resultar em uma contabilização
errônea dos números. A Empresa Promotora se compromete a investigar a apuração e
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tentar corrigir os números equivocados dentro do possível, mas sem qualquer garantia de
que conseguirá efetuar tais correções. A Lunix não deverá, em qualquer hipótese, ser
responsabilizada por conta destas falhas envolvendo terceiros.

9.8 Ficam os Participantes cientes, desde já, que não poderão utilizar-se de meios escusos
para participar desta Promoção e/ou de mecanismos que criem condições de participação
irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas
neste regulamento, situações essas que, quando identificadas, serão consideradas como
infração aos termos do presente regulamento, ensejando o impedimento da participação
e/ou o imediato cancelamento da participação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis a
serem adotadas pela Empresa Promotora em face do Participante infrator.

9.9 Esta Promoção não é cumulativa com outras promoções.


