REGULAMENTO
PROMOÇÃO 60 DIAS GRÁTIS TELECINE PLAY
O presente Regulamento tem por objetivo regular as relações entre NEXT TECNOLOGIA
E SERVIÇOS DIGITAIS S.A (“next”), CNPJ nº 15.011.336/0001-27 e TELECINE
PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA. (“TELECINE”), CNPJ nº 00.252.848/0001-08 e o Cliente
nextShop. Toda vez que houver menção “você̂”, “usuário”, “seu”, “sua”, estaremos nos
referindo a você, que é cliente nextShop.
1. DEFINIÇÕES
Para fins deste regulamento, aplicam-se as seguintes definições:
CLIENTE: cliente nextShop elegível à Promoção que realiza uma compra de acordo com
este Regulamento.
NEXTSHOP: marketplace next direcionado aos clientes next, destinado à
comercialização de produtos e/ou serviços ofertados por empresas parceiras com
condições diferenciadas.
TELECINE PLAY: serviço de streaming provido pelo Telecine mediante assinatura, pelo
qual é possível assistir filmes e séries em um dispositivo com acesso à internet.
PROMOÇÃO: oferta temporária, limitada a 10.000 (dez mil) Vouchers com condições
especiais para assinar o Telecine Play por até 60 (sessenta) dias grátis.
VOUCHER: mecanismo que permite a ativação da promoção “60 DIAS GRÁTIS TELECINE”.
2. ELEGIBILIDADE
2.1. Esta promoção é válida para todos os Clientes next maiores de 18 (dezoito) anos
residentes no Brasil, com acesso ativo no nextShop durante o período da vigência da
promoção descrito no item 3.1, que realizarem compras acima de R$ 99,00 (noventa e
nove reais) pelo nextShop. Conforme item 2.6.
2.2. Não serão elegíveis os clientes que já possuem Voucher ativo recebido em razão de
outras promoções realizadas pelo next, bem como os clientes que já possuem conta
ativa vinculada ao seu CPF junto ao Telecine Play.
2.3. Será disponibilizado apenas um Voucher em uma única compra por CPF, após a
efetivação com sucesso da compra.
2.4. O VALOR DO FRETE E DE SERVIÇOS ADICIONAIS, A EXEMPLO DE GARANTIA
ESTENDIDA E PROTEÇÃO CONTRA ROUBO E FURTO, NÃO SERÃO CONSIDERADO PARA
FINS DE ATINGIMENTO DO VALOR MÍNIMO DE R$ 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS).
2.5. A Promoção é cumulativa com outras promoções, porém, não está vinculada a
nenhuma outra promoção já existente pelo next, observado o item 2.2.
2.6. O Cliente receberá em 10 (dez) dias úteis contados da data de confirmação de
pagamento (pedido aprovado) em seu e-mail cadastrado no next, o Voucher para
ativação dos 60 (sessenta) dias grátis no Telecine Play.
2.7. Em caso de cancelamento da compra que deu origem ao benefício, o voucher de
acesso será cancelado e o CPF não estará mais elegível no restante do período da
promoção.

2.8. O Voucher deverá ser ativado no Telecine Play até o dia 31 de dezembro de 2021
para que o Cliente possa dar início ao período de até 60 (sessenta) dias grátis.
3. VIGÊNCIA
3.1. Esta promoção é válida para as compras realizadas entre 01/12/2021 e 31/12/2021 ou
até esgotar a quantidade limitada de 10.000 (dez mil) vouchers, conforme itens 2.1 e 4.1
deste Regulamento.
3.2. O next poderá prorrogar a Promoção a seu exclusivo critério, mediante publicação
de um novo regulamento promocional.
4. ATIVAÇÃO DO VOUCHER
4.1. O presente Regulamento tem por objeto a concessão de 10.000 (dez mil) Vouchers
promocionais pelo next aos seus Clientes para usufruir dos serviços Telecine Play
gratuitamente pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, observada as condições deste
Regulamento.
4.1.1. Ao atingir a contemplação de 10.000 (dez mil) Vouchers, a referida Promoção será
automaticamente encerrada pelo next.
4.2. O período de fruição do benefício após ativação do voucher promocional não será
suspenso ou interrompido, desde que este seja ativado dentro do seu período de
validade no site do Telecine Play, conforme previsto no item 2.8 e desde que não seja
cancelado pelo Cliente nos 30 primeiros dias.
4.3. O Voucher não poderá ser transferido, nem, tampouco, passível de conversão em
dinheiro, sendo proibida a sua venda ou qualquer outra forma de uso, gozo ou fruição
fora dos termos deste Regulamento.
4.4. Para ativação do Voucher, você deverá acessar Telecine Play por meio do site
https://assine.telecine.com.br/next (“Site Promocional”), e, no momento da conclusão
da assinatura, informar o código promocional constante no Voucher disponibilizado
pelo next. O Voucher permitirá a utilização do Telecine Play de forma gratuita durante
o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da efetivação da assinatura no Site
Promocional.
4.5. O Voucher não se confunde com quaisquer obrigações previamente contratadas
entre o cliente e o Telecine Play.
4.6. Após o prazo de 60 (sessenta) dias de acesso grátis, o cliente perderá a gratuidade,
devendo observar as regras de acesso e contratação estabelecidas pelo Telecine Play
para utilização dos seus serviços (https://telecineplay.com.br/termosdeuso e
https://telecineplay.com.br/privacidade), sendo certo que o next não possui qualquer
responsabilidade com relação aos serviços prestados. Por este motivo, é importante
que você leia atentamente os termos de uso e a política de privacidade do Telecine
antes de realizar a ativação da oferta.
4.7. Em caso de cancelamento, vale lembrar que, para que você possa usufruir dos 60
(sessenta) dias gratuitos, você deverá solicitar o cancelamento da assinatura entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia e o 60º (sexagésimo) dia após a ativação do Voucher, sendo

que, caso você cancele a sua assinatura dentro dos primeiros 30 (trinta) dias após a
ativação do Voucher, somente serão disponibilizados os primeiros 30 (trinta) dias
gratuitos.
4.8. Considerando as características inerentes ao ambiente da internet, o next não se
responsabiliza por quaisquer interrupções ou suspensões de conexão, nem por falhas
técnicas de qualquer tipo, incluindo, entre outros, o mau funcionamento eletrônico de
qualquer rede, hardware ou software; a disponibilidade de acesso à internet ou ao Site
Promocional, nem por qualquer informação incorreta, falha de programação (bugs) ou
violação por terceiros (hackers); falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que
possa ocorrer.
4.10. A concessão dos 60 (sessenta) dias gratuitos está condicionada à utilização do
Voucher até 31/12/2021.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A adesão à Promoção 60 DIAS GRÁTIS TELECINE implica na aceitação total e irrestrita
dos termos deste Regulamento.
5.2. O presente Regulamento pode ser cancelado, substituído ou alterado, a qualquer
tempo, a exclusivo critério do next, mediante comunicado prévio.
5.3. Os Clientes são exclusivamente responsáveis pelo uso indevido e/ou ilegal do
serviço Telecine Play, inclusive pelos danos a que derem causa e responderão perante
terceiros ou autoridades competentes com relação a eventual irregularidade de uso.
5.4. Caso não seja possível efetivar a compra realizada no nextShop, o Cliente
automaticamente não estará elegível a participar desta Promoção, isentando o next de
qualquer responsabilidade.
5.5. O next não se responsabiliza pelo suporte ou atendimento dos serviços ofertados
pelo Telecine, bem como por falhas, perda de qualidade ou indisponibilidade desse
serviço.
5.6. Os valores eventualmente cobrados pelo Telecine após o período de gratuidade,
são de inteira responsabilidade deste, cabendo ao Cliente se informar com relação aos
valores vigentes dos planos.
5.7. Todas as dúvidas e/ou questões relacionadas à promoção serão solucionadas
através dos canais falanext@next.b.br, considerando as normas de proteção ao
consumidor em vigor.
5.8. Fica eleito o Foro de domicílio do Cliente Participante para solucionar quaisquer
controvérsias oriundas do presente Regulamento.

