REGULAMENTO PROMOÇÃO “BANDEIRA 2 OFF”

1- Realizada pela COOPERTAXI – Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ: 07.798.361/0001-74, sediada na Av. Anhanguera nº 5.674, sala 1102,
11º andar, Ed. Palácio do Comércio, Centro, Goiânia-GO, é válida para a participação de pessoas físicas
residentes e domiciliadas em qualquer estado do território nacional, no período de 27 de setembro de
2017 até 26 de outubro de 2017, podendo ser prorrogada por mera liberalidade da realizadora;
2- Os consumidores interessados receberão desconto tarifário pagamento valor correspondente à
bandeira “1” naqueles horários onde se cobraria bandeira 2;
3- Para o benefício bastará o consumidor mencionar a promoção requerendo o desconto diretamente à
atendente, através do aplicativo, tele chamada ou whatsapp;
4- O consumidor poderá utilizar de tal benefício sem limite de corridas, desde que as faça no período e
horários abarcados nesta promoção;
5- O desconto tarifário será dado pelo próprio taxista no momento de recebimento do serviço, não
tendo a Coopertaxi qualquer responsabilidade com tal;
6- Devido às características de consumo deste serviço, a promoção valerá para todos os clientes da
Coopertaxi que utilizam o sistema de taxi.
7- O desconto não será cumulativo com qualquer outro desconto ou promoção;
8- A promoção poderá ser veiculada em diversas mídias;
9- Nem todos os taxistas cooperados da Coopertaxi participam desta promoção, valendo o presente tão
somente àqueles que aderiram, sendo dever do consumidor solicitar no ato do atendimento Call Center
e no ato do agendamento no App “solicitando bandeira 1” e perguntar antes se o mesmo é participante;
10- Poderão participar da Promoção: Pessoas jurídicas, diretores e funcionários da COOPERTAXI;
11- Esta promoção poderá ser rescindida a qualquer tempo pela Coopertaxi o seu livre critério, sem
necessidade de qualquer justificativa prévia;
12- Dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes desta promoção
deverão ser primeiramente solucionadas pela empresa promotora através dos canais de atendimento
(SAC 0800-6016000 ou pelo e-mail adm@coopertaxigo.com.br) e posteriormente por mediação nos
termos da lei 13.140/2015.
13- Este Regulamento encontra-se disponível no site http://www.coopertaxidegoiania.com.br assim como
no aplicativo da promoção;
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