
 

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO OITV HD KBEAR 

ARTIGO 1 º – PARTICIPANTES 1.1 

Esta promoção será realizada através do Aplicativo Sorteie.me do Facebook, e somente 

serão computadas as inscrições efetuadas seguindo as orientações constantes no site 

www.kbear.com.br, página Promoção. Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falhas no processo de inscrição na promoção. 

1.2 -Esta promoção é aplicável apenas a Muriaé e região (Raio de até 40 KM).  

 

ARTIGO 2 º – COMO PARTICIPAR 2.1 

Para ser elegível para a Promoção “OiTV HD Kbear”, o participante deve acessar 

o link www.kbear.com.br, clicar na página Promoção e seguir as orientações constantes 

na página. TODOS os passos constantes no site deverão ser seguidos para validar a 

participação na promoção. 

 

ARTIGO 3 º – OBJETO DA PROMOÇÃO E DO SORTEIO 

 

Será sorteado 1 (Um) Kit OiTV HD, estando incluso: 

 1 Receptor Elsys OITV HD ETRS35; 

 1 Antena OiTV 60 CM; 

 20 MT de Cabo Coaxial RG 6; 

 1 LNBF Universal (Monoponto);  

3.2 O Kit será habilitado no plano “OiTV Livre” no ato da instalação, no nome do 

ganhador da promoção, ou do responsável, caso o ganhador seja menor de idade. 

3.3 O Sorteio será realizado automaticamente pelo software Sorteie.me do Facebook, 

no dia 31/12/2015, não havendo qualquer possibilidade de intervenção por parte da 

Kbear Serviços no processo de sorteio. 

 

ARTIGO 4º – CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO 

A Instalação Gratuita será realizada mediante as seguintes condições: 

 A residência ou empresa deverá ser em Muriaé ou até 40KM de distância; 

 Não será passado cabeamento por conduítes ou tubulações que apresentarem 

qualquer impedimento no momento da instalação. 

 O imóvel deverá ter um local de fácil acesso disponível para o posicionamento 

da antena Offset. 

http://www.kbear.com.br/
http://www.kbear.com.br/


 

 O agendamento da data de instalação será até 30 dias após o sorteio, de acordo 

com a disponibilidade da equipe técnica da Kbear Serviços. 

 

ARTIGO 6 º AVISO LEGAL 

Não serão aceitas reclamações posteriores a promoção por falhas no processo de 

inscrição. 

6.2 – É da responsabilidade do participante assegurar que a inscrição foi devidamente 

processada pelo aplicativo Sorteie.me do Facebook.  

6.3 – Apenas curtir e compartilhar a imagem compartilhada no facebook não garante a 

participação na promoção, é necessário clicar no botão “Quero Participar” na aba 

Promoções da Fanpage da Kbear Serviços e aceitar os termos.  

ARTIGO 7 º – COMPETÊNCIA 

Estes termos serão regidos segundo as leis do Brasil, com exclusão de quaisquer outras. 

A Kbear Serviços elege o Foro da Cidade de Muriaé, como competente para dirimir 

dúvidas ou litígios oriundos da presente Promoção, com renuncia a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 


