Regulamento Love Friday
Sabemos que você vai adorar fazer parte dessa multiplicação de amor.
Mas para que tudo funcione perfeitamente e possamos espalhar educação por aí, é
necessário estabelecermos algumas regras:
1. Do Vale-Bolsa
1.1 Cada vale-bolsa possui um código único, por isso, só pode ser doado para uma única
pessoa que você queira ajudar;
1.2

Cada vale-bolsa está vinculado à uma compra efetuada com sucesso. Enquanto a

compra não for confirmada, o vale não será gerado;
1.3 O vale só podera ser utilizado uma única vez;
1.4 A data início de utilização do vale passará a contar tão logo ele seja utilizado.
2. Dos Pacotes Válidos
2.1 Os pacotes com os quais você terá direito ao vale-bolsa para compartilhar são: Reforço
Ensino Médio Anual, Extensivo ENEM 2019, Extensivo Medicina 2019, Reforço Engenharia
Anual, Reforço Ciências da Saúde Anual e Reforço Negócios Anual;
3. Da Duração da Promoção
3.1 A promoção terá duração no período que vai de 19/11/2018 até 11/12/2018;
3.2 Só será gerado vale-bolsa em compras de pacotes mencionados no item 2 deste
regulamento e que estejam dentro do prazo da promoção;
4. Do Acesso
4.1 O vale-bolsa terá o seu acesso ao mesmo curso da compra que o originou. Ou seja, você
poderá ajudar alguém que tenha a mesma necessidade de conteúdo que você.
4.2 O acesso de quem foi presenteado com a bolsa só estará ativo enquanto o acesso de
quem a doou também estiver;

4.3 Caso a compra seja cancelada ou reembolsada ambos os acessos estarão cancelados:
do comprador e do bolsista.
5. Da Utilização
5.1 Para a utilização da bolsa, é necessário que o beneficiário possua um cadastro no site
do Me Salva! ou o faça antes de utilizar o vale-bolsa;
5.2 O vale NÃO poderá ser utilizado na mesma conta que originou a compra para fins de
acréscimo no período de acesso, por exemplo;
5.3 Caso o bolsista já tenha um acesso premium no mesmo curso doado, daí sim, diferente
do item 5.2 deste regulamento, poderá ser acrescido o tempo de acesso;
5.4 Sendo o bolsista usuário premium de algum outro curso, o acesso ao novo curso doado
para ele(a) será iniciado na utilização do vale-bolsa;
5.5 O prazo para a utilização do vale é de 7 dias a contar da data de confirmação da
compra.

