
TERMOS DE USO - Indique e Ganhe 3C Plus

Olá, Usuário!

Seja bem-vindo(a)! Estes são os nossos Termos de Uso do programa de indicação
exclusivo para clientes da 3C Plus.

Aqui vamos explicar de forma bem simples e transparente as regras do nosso
programa de indicações de Lead no formato MGM (Member Get Member) da 3C
Plus.

Por isso, pedimos a você que leia este documento com atenção!

A última atualização destes Termos de Uso foi em 01 de junho de 2022.

A campanha de indicação realizada pela 3C Plus tem validade até o dia 31 de
dezembro de 2022.

Para que você, Cliente, entenda tudo que está escrito aqui, veja algumas
definições:

● 3C PLUS: 3C PLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., sociedade
empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 20.287.691/0001-63, com sede na
Rua Padre Chagas nº 3236 - 1ª andar, Centro, Guarapuava/PR, CEP
85.010-020, titular do domínio https://3cplusnow.com/ e XXXX

● Cliente: todos os clientes ativos da 3C Plus. Os inativos ou antigos, que não
mantêm sua mensalidade em dia, não poderão se beneficiar do programa
de indicação.

● Lead: contato indicado para 3C Plus pelo Cliente.

1) Como funciona o programa de indicações da 3C Plus?

O programa é disponibilizado para todos os clientes da 3C Plus que indicarem um
possível Lead, da seguinte forma:

a) O Cliente indica o Lead para conhecer o trabalho da 3C Plus;

b) A 3C Plus contata o Lead indicado;

c) Se o contrato for fechado com o Lead, e for realizado o pagamento, a 3C
Plus pagará uma comissão ao Cliente que fez a indicação.

2) Quais as regras de participação?

https://3cplusnow.com/


Para participar do programa de indicação, o Cliente deve realizar sua indicação de
Lead através do preenchimento do formulário da landing page. A contagem de
indicações é iniciada em 27/06/2022, podendo ser cancelada ou alterada a
qualquer momento, sem necessidade de aviso.

O Cliente que participar do programa de indicação da 3C Plus será desclassificado
em caso de suspeita e/ou comprovação de fraude, efetuada por meio de
indicação ilícita ou desacordo com as condições deste termo.

Não poderão participar do programa de indicações os funcionários da 3C Plus ou
de qualquer grupo pertencente a empresa. Da mesma forma, não serão aceitas
indicações entre matriz e filiais e áreas existentes na mesma empresa do Lead.

O Cliente poderá indicar para empresas do mesmo grupo econômico.

3) Quais as regras de remuneração pelo Lead convertido?

Caso o Lead indicado pelo Cliente assinar o contrato com a 3C Plus, será efetuado
o pagamento, a título de comissão, no valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais)
em favor do Cliente pelo Lead convertido. O pagamento se dará através de
depósito em conta, PIX ou boleto bancário em favor do Cliente, a ser realizado em
até 15 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato com o Lead.

Caso o Lead convertido retorne o pagamento referente a primeira mensalidade,
por qualquer razão, não será devida a comissão ao Cliente.

O Cliente será o único responsável por todos os tributos e demais obrigações
acessórias relativas ao recebimento da remuneração pela indicação. O Cliente,
também, precisa ter o seu vínculo com a 3C Plus ativo até a data de recebimento
do valor.

O atraso no pagamento dos valores descritos neste termo, resultará na aplicação
de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor não pago, acrescido de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no IPCA.

O anúncio ao Cliente ganhador será realizado e formalizado, de regra, por e-mail.

4) Disposições gerais

O programa de indicação da 3C Plus não se enquadra nas modalidades de
distribuição gratuita de prêmios dispostas na Lei 5.768/71 e Decreto 70.951/72, não
se sujeitando, portanto, aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade
de obtenção de autorização prévia.



Ao acessar o programa de indicações da 3C Plus, o Cliente compromete-se em
observar os Termos de Uso vigentes na data de acesso.

O programa de indicações da 3C Plus cumpre a legislação e a regulamentação
aplicável sobre a proteção de dados, incluindo a Lei nº 13.709 de 2018 (LGPD).

Estes Termos de Uso aqui descritos são interpretados conforme a legislação
brasileira, no idioma português, sendo o eleito o foro de Guarapuava/PR para
dirimir qualquer litígio ou controvérsia derivada do uso do Programa de indicação
da 3C Plus, salvo ressalva específica de competência pessoal, territorial ou
funcional pela legislação aplicável.


