Regulamento Campanha Velocity DPS FY20Q3
1. Empresa promotora: a presente campanha de incentivo de vendas é instituída pela
Dell Computadores do Brasil Ltda., a “Dell”, empresa com sede na Av. Industrial Belgraf,
400, Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº
72.381.189/00001-10.
2. Vigência: a campanha é vigente a partir de 0h (zero hora) do dia 09 de setembro de
2019 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 01 de
novembro de 2019. Podendo ser encerrada antes, sem aviso prévio.
3. Participação: a campanha é direcionada aos parceiros dos Distribuidores Autorizados
Dell Technologies.
4. Objetivo: a campanha visa aumentar as vendas das soluções de Data Protection da
Dell Technologies.
5. Mecânica e Premiação: serão premiados os canais que venderem as soluções de
Data Protection conforme detalhado abaixo:
Vendeu, Ganhou:
Solução

Vale-Compras

Licença DP Commercial Bundle

R$ 100,00

DP4400

R$ 1.000,00

6. Premiação:
Os prêmios serão pagos através de vale-compras e com o limite de:
- Premiação DP Commercial Bundle – até 6 vales de R$ 100,00 por parceiro
- Premiação DP4400 – até 2 vales de R$ 1.000,00 por parceiro

7. ATENÇÃO
7.1 Serão consideradas as vendas faturadas pelos Distribuidores Autorizados Dell
Technologies.
7.2 A campanha é válida até o final da vigência ou enquanto durarem os estoques de
vouchers.
8. Disposições Finais
8.1. A participação nesta campanha é voluntária e facultativa, não implicando em
qualquer sanção aos que dela decidam não participar;

8.2. A Dell não será responsável por problemas de tecnologia sofridos pelos
participantes desta campanha, e/ou envio ou recebimento de mensagens de correio
eletrônico (e-mail) que venham a impossibilitar ou dificultar a participação do
interessado nessa campanha;
8.3. A presente campanha poderá ser suspensa ou cancelada por motivo de força maior,
caso fortuito ou qualquer outro motivo que impeça sua continuidade conforme
originalmente prevista. A campanha poderá, igualmente, sofrer alterações ou
aditamentos sem aviso prévio aos participantes.

