
 

 

REGULAMENTO - PROMOÇÃO INSTAGRAM 

Cabedelo / PB 
 

São partes deste regulamento os internautas e seguidores dos perfis Well, qualificados nos termos deste 
regulamento, e a INORPEL INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA, doravante 
denominada simplesmente “WELL INTERNET” ou “PRESTADORA”. 

 
 

1. Prêmio do Sorteio 
1.1. O prêmio será de será divulgado periodicamente no site da prestadora 

https://www.wellbrasil.com/sorteio-instagram   e no seu perfil de instagran @custawell. A 
divulgação contemplará o objeto a ser sorteado conjuntamente com a data do sorteio e regras 
contidas neste regulamento. 

 
2. Prazo e Área de Execução da Promoção 

2.1. A participação para cadastro no sorteio encerrará no dia devidamente comunicado no site da 
prestadora e e seu perfil do instagran conforme item 1.1 deste regulamento; 

2.2. A abrangência deste sorteio será válida para todos os residentes das cidades de João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita e Bayeux. 
 

3. Pré Requisito para Adesão ao Sorteio 
3.1. É aberta a participação de qualquer internauta, desde que pessoa física, residente e domiciliado 

nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux e que possuam conta no Instagram.  
3.2. Durante o prazo estipulado do sorteio o participante deverá: 

3.2.1. Seguir o perfil @curtawell na rede social Instagram; 
3.2.2. Marcar 2 (Dois) amigos distintos na postagem marcada como POST OFICIAL; 
3.2.3. Curtir a postagem marcada como POST OFICIAL; 
3.2.4. Deixar o perfil pessoal do Instagram aberto no dia do sorteio. 

3.3. Marcações em perfis de caráter exclusivamente comercial, perfis falsos ou de figuras públicas 
famosas consideradas celebridades serão automaticamente desclassificados; 

3.4. Este sorteio tem caráter exclusivamente promocional e não implica qualquer modalidade de 
pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto, necessária a aquisição de nenhum 
produto, bem ou serviço. 

 
4. Período de Vigência da Promoção 

4.1. A participação na promoção ocorre até o fim de 2020, prorrogável a exclusivo critério da 
prestadora. 

 
5. Metodologia de Sorteio e Resultado  

5.1. O sorteio será realizado no dia divulgado conforme item 1.1 deste regulamento na plataforma 
SORTEIOGRAM (https://sorteiogram.com/) ; 

5.2. O perfil sorteado passará por uma análise a fim de verificar se atende a todos os critérios do 
regulamento listados neste regulamento. Caso o perfil sorteado não atenda aos requisitos, será 
realizado um novo sorteio seguindo o mesmo processo; 

5.3. O resultado do sorteio será divulgado no Instagram @curtawell e no site da prestadora 
https://www.wellbrasil.com/sorteio-instagram , atendendo a critérios de publicidade e 
transparência. O processo do sorteio será publicado por vídeo exclusivamente na sessão STORIES 
do Instagram da Well. 
 

6. Preé Requisitos para Premiação  
6.1. A participação no sorteio implica na aceitação e permição do uso de nome e imagem do vencedor 

pela Prestadora, além de postagens efetuadas para a promoção; 
6.2. O vencedor se comprometerá em realizar pelo menos uma postagem em seu perfil com prêmio 

recebido. O mesmo deve marcar o perfil @curtawell para que seja feito a repostagem e enviar a 
imagem também para a equipe de Marketing da Well que entrará em contato para que seja feita 
uma publicação nos stories, a mesma pode ser feita em vídeo. 
 

https://www.wellbrasil.com/sorteio-instagram
https://sorteiogram.com/
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7. Entrega do Prêmio e Prescrição do Direito 
  
7.1. O ganhador deverá retirar o prêmio na sede da empresa após agendamento pela equipe Well; 
7.2. O prazo de retirada do prêmio será de 10 dias úteis após a realização do sorteio, caso não seja 

feito a retirada, o ganhador não será mais elegível para o prêmio que será sorteado no mês 
subsequente; 

7.3. O prêmio é pessoal e não poderá ser transferido a terceiros; 
7.4. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro; 
7.5. Somente o sorteado poderá retirar o prêmio apresentando documento de identificação com foto; 
7.6. Assim que revelado o ganhador, a equipe de marketing da Well entrará em contato com o 

ganhador como estabelecido neste regulamento. Se não houver retorno do felizardo com a 
equipe dentro de 24h após o primeiro contato, será realizado um novo sorteio seguindo o 
mesmo processo; 

7.7. A Well não se responsabiliza por qualquer situação ocorrida pelo lado do participante após o 
envio do e-mail com os códigos, eles serão desbloqueados após o participante a entrega do 
prêmio; 

7.8. A Well reserva-se o direito de alterar quaisquer itens deste regulamento visando o bom 
desenvolvimento da ação; 

7.9. Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida pela equipe de marketing da 
Well em até 48 horas a partir do ocorrido. 

 
8. Disposições Finais 

8.1. A adesão à oferta promocional implica no entendimento e na concordância das condições e 
regras descritas nesse regulamento, bem como com os contratos de prestação de serviços e 
demais instrumentos associados; 

8.2. Para mais informações, entre em contato a central de atendimento ao cliente 3228-9300 de 
qualquer telefone, ou acesse o site  https://www.wellbrasil.com/sorteio-instagram; 

8.3. O ganhador autoriza disponibilizar sua imagem e seu depoimento para possíveis divulgações. O 
sorteio será feito na presença do diretor da Well Internet e mais duas testemunhas; 

8.4. Os participantes declaram ter lido e estarem de acordo com o presente regulamento do sorteio e 
de suas condições. 
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