PROGRAMA DE INDICAÇÃO
AUTO TRUCK

1. OBJETIVO
1.1 – O PROGRAMA DENOMINADO “ INDIQUE E GANHE 50 REAIS!” , foi
desenvolvido pela Associação de Automóveis e Veículos Pesados – Auto
Truck, inscrito pelo CNPJ 09.540.224/0001-60, com sede na Rua Paulo
Freire de Araújo 199, CEP 30.494-280, Bairro Estoril, Belo Horizonte- MG
com a finalidade de proporcionar aos associados um programa de
incentivo com as indicações de potenciais novos associados.

2. PARTICIPANTES
2.1 – Os participantes do Programa “ INDIQUE E GANHE 50 REAIS!” , deverão
ser ASSOCIADOS ATIVOS.
2.2 – Os participantes do programa que de alguma forma violarem o
REGULAMENTO não terão direito a receber as premiações.
2.3 – Será considerada uma indicação bem-sucedida, quando o indicado
realiza a adesão na Associação, seu cadastro aprovado e também os
benefícios adquiridos não tenham sidos negados pela Diretoria.

3. COMO PARTICIPAR
3.1 – A AUTO TRUCK depositará R$ 50,00 (cinquenta reais) em conta corrente
do associado que participou do Programa após 10 dias úteis de realizado o
cadastro do indicado e estando de acordo com o item 2.3.
3.2 – O Indicador poderá fazer uso do Facebook, Instagram , Whatsapp e Email para enviar convites para sua rede de relacionamento.
3.3 – O Associado para efetivar a indicação deverá baixar o APP da AUTO
TRUCK na Play Store, realizar o login e na aba INDICAÇÂO, preencher com
os dados do INDICADO.

3.4 – Os indicados que se tornarem associados na Auto Truck terão
automaticamente R$ 50,00 (cinquenta reais) de desconto na TAXA DE
ADESÃO.
3.5 – Os indicados que se associarem poderão torna-se indicadores após 10
dias de realizado o cadastro e com os benefícios ativos.
3.6 – Quando dois ou mais indicadores cadastrarem o mesmo indicado no
APP será válida a primeira indicação recebida.

4 – OBSERVAÇÔES
4.1 – Os questionamentos não previsto no Regulamento serão analisados pela

Diretoria e por uma equipe de representantes da Associação.
4.2 – Após a realização do cadastro do indicado, o associado indicador será
informado através de contato de um representante da Auto Truck para informar de
todo o andamento do processo de adesão.
4.3. – Promoção não cumulativa.
4.4 – Este PROGRAMA DE INDICAÇÃO tem prazo de validade por 6 meses
podendo ser prorrogado a critério da administração.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

