Confirme o seu desejo em participar do sorteio e a sua aceitação dos seguintes termos e condições.

Regras do sorteio de prêmios:
1. As regras a seguir são vinculantes. Ao ingressar no sorteio, os participantes aceitam os presentes
termos e condições.
2. As datas de encerramento são 20 de janeiro de 2020 / 20 de abril de 2020 / 20 de julho de 2020
/ 20 de outubro de 2020.
3. Todos os participantes serão automaticamente incluídos no sorteio, desde que informem um
endereço de contato válido (nome + telefone e/ou e-mail) ao final da pesquisa.
4. Caso você encontre algum problema de ordem técnica e não consiga incluir as suas informações
de contato na pesquisa on-line, envie esses dados para o endereço: info@m1nd-set.com.
5. O(a) vencedor(a) receberá duas (2) passagens gratuitas de ida (e volta), para qualquer voo de
longa distância operado pelas seguintes companhias aéreas: American Airlines, Air France,
Delta, KLM, Etihad, Finnair, Swiss , Thai Airways e Singapore Airlines. Exceções à regra de
passagem só de ida poderão ser feitas, por decisão do promotor ou da companhia aérea que
esteja oferecendo a passagem ou caso o(a) vencedor(a) precise de mais de quatro (4) horas (de
trem ou de carro/ônibus) para chegar a um aeroporto que ofereça voos diretos de longa
distância dessas companhias aéreas. As datas de voo são abertas, mas sujeitas à disponibilidade
de assentos no momento da reserva. As passagens devem ser reservadas antes de 10 de janeiro
de 2021 / 10 de abril de 2021 / 10 de julho de 2021 / 10 de outubro de 2021.
6. Os funcionários da m1nd-set e seus familiares diretos não poderão participar.
7. Os custos com seguro de viagem, transporte terrestre, hotel, etc. não estão incluídos.
8. O(a) vencedor(a) do prêmio será selecionado aleatoriamente no dia seguinte às datas de
encerramento entre aqueles que tiverem completado a pesquisa. O sorteio será feito pelo
diretor de projetos da m1nd-set com dois (2) outros funcionários que testemunharão o
processo. O processo exato do sorteio será documentado e assinado pelo diretor do projeto e
pelas testemunhas. Esse documento estará disponível para todos os participantes, bastando
solicitá-lo por escrito.
9. Os resultados serão publicados na página www.AirSatisfaction.com nos dias 25 de janeiro de
2020 / 25 de abril de 2020 / 25 de julho de 2020 / 25 de outubro de 2020. O(a) vencedor(a) será
notificado por telefone ou e-mail.
10. Apenas uma (1) inscrição é permitida por pessoa. Aqueles que fizerem duas ou mais inscrições
serão desqualificados.
11. Os presentes termos e eventuais disputas que possam se originar da pesquisa referentes ao
sorteio do prêmio são regidos pelas leis suíças.
12. A decisão do promotor (m1nd-set) é definitiva e não haverá nenhuma troca de correspondência.
13. O nome do(a) vencedor(a) poderá ser obtido por meio de carta enviada para a m1nd-set: m1ndset SA, rue du Lac 47, 1800 Vevey, Suíça.

Aceito os termos e condições aqui apresentados.

