
 

 

REGULAMENTO 
 

 

1. NOME DA PROMOÇÃO 

O aniversário é da Panorama mas quem ganha é você! 

 

2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Assemelhada a Sorteio e desconto na taxa de habilitação. 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Território nacional brasileiro. 

 

4. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

A partir do dia 1 de Agosto de 2019 até 31 de agosto de 2019. 

 

5. PARTICIPANTES 

Participam desta promoção quaisquer pessoas Jurídicas ou Físicas residentes em todo 

o território nacional, que cumprirem com os termos e condições estabelecidas neste 

regulamento. 

 

6. PRÊMIOS DA PROMOÇÃO E SORTEIO 

 

Quantidade Total: Ilimitado 

Produto: 50% de desconto na taxa de habilitação da plataforma Panorama Track & 

Trace. 

Promoção 

Ao solicitar o acesso gratuito por 30 dias da plataforma Panorama Track & Trace, se 

cadastrando no site para https://panoramatt.com, no período do dia 01 de Agosto de 

2019 a 31 de Agosto de 2019, a pessoa Jurídica ou Física garante o desconto de 50% na 

taxa de habilitação na contratação da plataforma. 

O desconto é válido até o dia 30/09/19. 

 



 

 

Quantidade Total:  1 

Produto: 100% de desconto na taxa de habilitação na contratação da plataforma 

Panorama Track & Trace. 

Sorteio 

 

Quantidade Total: 1 

Produto: Isenção na mensalidade de ativos da plataforma Panorama Track & Trace por 

3 meses completos. 

Sorteio 

 

Quantidade Total: 1 

Serviço: Aula online com o CEO da Panorama sobre as táticas de vendas para o mercado 

de rastreamento. 

Sorteio 

 

7. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DO SORTEIO 

Para participar da promoção e sorteio é necessário que a pessoa Jurídica ou Física 

solicite o acesso teste gratuito de 30 dias da plataforma Panorama Track & Trace, se 

cadastrando no site: https://panoramatt.com, no período do dia 01 de Agosto de 2019 

a 31 de Agosto de 2019. 

 

a) Todos os usuários que fizerem essas atividades exatamente como está descrito, 

garantirá o desconto de 50% na taxa de habilitação, na contratação da plataforma e 

participarão do sorteio de 3 prêmios que será realizado no dia 30 de Setembro de 2019. 

b) O desconto de 50% na taxa de habilitação é válido para contratação da plataforma 

até o dia 30 de Setembro de 2019. 

c) A participação é voluntária, gratuita e implica na aceitação total e irrestrita dos termos 

e condições do presente Regulamento. 

d) Para garantir os prêmios: 100% de desconto na taxa de habilitação na contratação da 

plataforma Panorama Track & Trace e Isenção na mensalidade de ativos da plataforma 

Panorama Track & Trace por 3 meses completos, é imprescindível que o contemplado 

faça a contratação da plataforma até o dia 30 de Setembro de 2019, caso o contemplado 

não esteja de acordo, o prêmio será descartado e não poderá ser repassado à outra 

pessoa Jurídica ou Física. 

e) Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

f) Não será facultado ao contemplado a escolha ou troca do prêmio. 



 

 

f) A Panorama Sistemas Integrados reserva-se o direito de desclassificar e excluir os 

participantes cuja conduta demonstre estar manipulando dolosamente a operação da 

promoção, bem como os participantes que, tentarem fraudar ou burlar as regras 

estabelecidas neste Regulamento. 

g) A Panorama Sistemas Integrados se reserva o direito de desclassificar as inscrições 

que não preencham os requisitos previstos nos itens anteriores ou em qualquer outra 

disposição deste Regulamento, independentemente de qualquer comunicação prévia. 

 

8. VALORES RELACIONADOS A PLATAFORMA PANORAMA TRACK & TRACE 

Taxa de habilitação: 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)  

 

Taxa de habilitação com 50% de desconto: 

 R$750,00 (Setecentos e cinquenta reais) 

 

Mensalidade por número de ativos:             

 

 

 

9. FORMAS DE PAGAMENTO 

Taxa de habilitação: 

Pagamento via boleto podendo ser parcelado em até 3 vezes. 

Vencimento no dia 30. 

 

Mensalidade por número de ativos: 

Pagamento via boleto 

Vencimento no dia 30. 

 

10. DATA, HORÁRIO E LOCAL DO SORTEIO 

Às 10:00 (horário de Brasília) do dia 30 de Setembro de 2019, ao vivo na página do 

Facebook da Panorama Track & Trace https://www.facebook.com/panoramatt/ 

https://www.facebook.com/panoramatt/


 

 

 

11 FORMA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS 

Os contemplados serão notificados por meio de contato telefônico. 

 

12. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS 

O (A) cliente contemplado (a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano contado 

a partir das datas das apurações, autoriza o uso de seu nome, imagem, com vistas à 

divulgação do resultado. 

 

13. POLÍTICA DE SUPORTE E ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE DA PROMOÇÃO 

Em caso de dúvidas relacionadas a este regulamento, o participante poderá entrar em 

contato com a Panorama Sistemas Integrados pelo e-mail 

suportett@panoramasi.com.br 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A Panorama Sistemas Integrados não se responsabilizará por eventuais prejuízos que 

os participantes possam ter, oriundos de situações que estejam fora de seu controle.  

b) A Panorama Sistemas Integrados não se responsabiliza pelas inscrições que não 

forem realizadas por problemas na transmissão de dados no servidor, em provedores 

de acessos de usuários ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais 

situações decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

c) A Panorama Sistemas Integrados pode interromper a qualquer momento a 

promoção e sorteio por motivo de força maior. 

d) Este regulamento poderá ser alterado pela Panorama Sistemas Integrados quantas 

vezes forem necessárias, garantido a sua divulgação de forma eficaz. 

e) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela direção da Panorama 

Sistemas Integrados. 

f) A simples participação na presente promoção e sorteio implicará no integral 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento. 

g) A Panorama Sistemas Integrados não se responsabilizará pela autenticidade dos 

dados cadastrais fornecidos pelos participantes. 

h) O regulamento está disponível no site https://panoramatt.com 

 

 


