
REGULAMENTO
OFERTAS DE R$1

A promoção “Oferta de R$1”, também denominada apenas como “Promoção”, é realizada pelo Hurb Technologies 
S.A. (“Hurb”), sediada na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 400, 7º andar, Península Corporate, Barra da Tijuca, 
cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-057, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.954.744/0001-24 . Todas as 
pessoas físicas, residentes no Brasil e cadastradas no site www.hurb.com conseguem participar da promoção.

 1. MECÂNICA

1.1 No período de 01/11/2022 a 29/11/2022, serão disponibilizados, no APP ou site do Hurb 4 pacotes turísticos 
com acompanhante, cada um deles com estoque diferenciado, no valor de R$ 1,00 (um real) cada. Esses pacotes 
promocionais poderão ser adquiridos pelos primeiros usuários que preencherem o formulário (“Ofertas de R$1”), 
localizado no APP ou site do Hurb. 

1.2 Neste ano, para ganhar uma viagem por R$ 1,00, a pessoa participante deverá encontrar a oferta indicada com 
a imagem "Oferta R$1", disponibilizada exclusivamente no APP ou site e responder corretamente o formulário, com 
as três dicas disponibilizadas nas redes sociais de acordo com a ordem que estiverem enumeradas, desde que 
esteja nos seguindo no Instagram.

1.2.1 Serão dadas três dicas, para cada "Oferta de R$1" liberada, através dos nossos canais: Facebook, 
Twitter, TikTok ou Telegram ou Instagram. As dicas direcionam para as ofertas escondidas em banners 
dentro do APP ou site, a cada rodada. 

1.2.2 Com as dicas, procure em nosso APP ou site pelo hotel ou pacote correspondente. 

1.2.3 A pessoa terá de encontrar no APP ou site as imagens com o título "Oferta de R$1".

1.2.4 A pessoa saberá que encontrou o hotel ou pacote correto ao visualizar um banner da “Oferta de R$1”.

1.2.5 O primeiro a preencher o formulário com as três dicas enumeradas corretamente será o vencedor da 
ação. Erros de acentuação não serão eliminatórios. 

1.3 Caso mais de uma pessoa consiga encontrar as "Ofertas de R$1", será considerada vencedora da promoção 
apenas a primeira a enviar o formulário com todos os dados corretamente preenchidos, a partir do exato instante 
da última dica informada pelos canais de comunicação o�ciais, anteriormente mencionados.

1.4 Após a veri�cação da equipe do Hurb, a pessoa premiada receberá via e-mail, em até cinco dias úteis, um 
comunicado a respeito. O prêmio garantirá à pessoa vencedora um pacote que contempla: passagens aéreas (ida e 
volta), para uma pessoa,  com o destino descrito no regulamento da oferta. A hospedagem será de�nida 



posteriormente pelo Hurb.

1.5 Serão 4 "Ofertas de R$1" no site do Hurb, entre os dias 01/11/2022 e 30/11/2022, disponibilizadas 
individualmente, sempre a partir das 12h. O Hurb poderá, a seu exclusivo critério, adiar ou cancelar a Promoção, 
avisando previamente pelos mesmos meios em que a mesma foi divulgada inicialmente.

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 As "Ofertas de R$1" divulgadas no mês de novembro poderão ser adquiridas por pessoas físicas capazes, 
declaradas maiores de 18 anos e residentes no Brasil.

2.2 As "Ofertas de R$1" a serem divulgadas também poderão ser adquiridas por seu valor de mercado, por pessoas 
físicas capazes, declaradas maiores de 18 anos, residentes no Brasil, desde que tenham APP instalado.

2.3 Serão desclassi�cadas desta Promoção pessoas menores de 18 anos. Igualmente, serão desclassi�cadas, a 
qualquer momento, as participações com fraude comprovada, implicando no crime de falsidade ideológica ou 
documental. São consideradas fraudes aquelas efetuadas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma 
ilícita; ou que não cumprirem quaisquer das condições deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos 
seguintes casos: (i) participação com mais de um CPF, (ii) CPF inválido e (iii) participação que utilize de mecanismos 
que criem condições irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação 
desta Promoção.

2.4 Não poderão participar da Promoção sócios e funcionários do Hurb, bem como seus respectivos cônjuges e 
parentes em até primeiro grau. As inscrições dessas pessoas serão impedidas após consulta ao banco de dados do 
Hurb. Quando identi�cadas, as participações serão invalidadas e desclassi�cadas imediatamente.

2.5 É vedada a participação de pessoas já contempladas com premiações em ações de marketing do Hurb, similares 
ou não a esta, nos últimos 24 meses.

2.6 A pessoa vencedora concorda em não participar de outras ações semelhantes do Hurb pelos próximos 24 
meses. Essa regra tem como objetivo dar chances a outras pessoas de usufruírem do benefício.

2.7 Na hipótese de desclassi�cação da pessoa vencedora após o �m da Promoção, o Hurb poderá optar por realizar 
ou não a ação novamente, na mesma data ou em outra.

2.8 Cada oferta será publicada com apenas uma unidade em estoque. Caso sejam feitos gols pela seleção brasileira, 
a cada gol convertido será disponibilizada mais uma nova unidade em estoque, de modo que o participante que 
tenha encontrado a oferta imediatamente após o ganhador também será assim considerado, de modo que, no 
primeiro gol, o segundo colocado fará jus à aquisição da oferta de R$1,00, no segundo gol, o terceiro colocado, e 
assim sucessivamente. 

2.9 Após o preenchimento do formulário, o mesmo será desativado e as demais respostas não serão consideradas.

2.10 Em caso de ausência de retorno ao e-mail de con�rmação da premiação ou não comparecimento ao hotel e voo 
inclusos na Promoção, será aplicada a política de no-show e a premiação será cancelada. Em nenhuma hipótese, a 
pessoa contemplada com a "Oferta de R$1" poderá repassar ou trocar seu prêmio.

2.11 É de inteira responsabilidade da pessoa que adquirir a "Oferta de R$1" ter em mãos e validar toda a 
documentação necessária para realizar uma viagem.

2.12 Em nenhuma hipótese será possível fazer a revenda da "Oferta de R$1 real" para outra pessoa.
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3. PREMIAÇÃO

3.1 Todas as pessoas vencedoras receberão um pacote turístico com acompanhante do Hurb, com validade 
pré-determinada, para um destino nacional ou internacional, em data a ser agendada conforme disponibilidade, 
para uma pessoa, conforme regras especí�cas detalhadas do regulamento de pacotes de data �exível no site do 
Hurb . O prêmio inclui: 

Aéreo: passagens aéreas de ida e volta, com saída e chegada das cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro, 
para cidade destino do pacote ofertado, mediante disponibilidade.
 
Hospedagem: a ser de�nida pelo Hurb, respeitando as regras do pacote da ação.

As demais informações a respeito do pacote turístico estarão detalhadas na con�rmação a ser enviada pelo 
Hurb, após a compra no valor de R$ 1,00.

3.2 Será exigido da pessoa vencedora o envio de um vídeo de auto identi�cação, para validação do prêmio a partir 
do nome completo, cidade onde mora, instagram e destino contemplado na oferta. O envio deverá ser realizado 
pelo Messenger do Facebook (https://www.facebook.com/hurb/) ou para e-mail marketing@hurb.com.

3.2.1 A pessoa contemplada autoriza, desde já, a utilização do vídeo (mencionado na Cláusula 3.2) pelo 
Hurb, em qualquer espécie de mídia, com �ns comerciais ou publicitários, sem que seja devida nenhuma 
contraprestação à vencedora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 As pessoas participantes da Promoção declaram estar cientes e de acordo com todos os termos apresentados. 
O Hurb se reserva ao direito de alterar qualquer item deste Regulamento, mediante divulgação prévia pelos 
mesmos meios em que a publicação tenha sido divulgada originalmente.

4.2 O Hurb não será responsável, ainda, por transmissões de computador e/ou celular que estejam incompletas ou 
que falhem, bem como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento 
eletrônico de qualquer rede, “hardware” ou “software”, a disponibilidade e acesso à internet ou ao site desta 
Promoção, assim como por qualquer informação incorreta, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por 
terceiros (hackers), falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que possa ocorrer durante o processamento 
do cadastro na Promoção, desde que tais acontecimentos não estejam direta ou indiretamente sujeitos ao controle 
do Hurb, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.

4.3 Considerando as características inerentes ao ambiente virtual, o Hurb não se responsabiliza por interrupções 
ou suspensões de conexão ocasionadas por caso fortuito ou de força maior, bem como por cadastros atrasados, 
incompletos, inválidos, extraviados ou corrompidos, os quais serão desconsiderados, desde que tais 
acontecimentos não estejam direta ou indiretamente sujeitos ao controle do Hurb.

4.4 O Hurb não se responsabilizará pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na transmissão de 
dados, no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores de acesso aos usuários ou ainda por falta de energia 
elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou de força maior. Além disso, nenhuma 
responsabilidade será assumida pelo Hurb no decorrer e posteriormente ao período de participação nesta 
Promoção ou durante a utilização do prêmio, por atos ou omissões de terceiros, incluindo, mas não se limitando a 
outros concorrentes, prestadores de serviços, fornecedores de produtos, bem como por quaisquer condições, fatos 
ou circunstâncias relacionados à participação dos concorrentes ou ao uso de qualquer porção do prêmio e/ou 
outras ações requeridas para a efetiva participação nesta Promoção.
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