Mecânica de Oferta de Valor Garantido
Moçambique
1.

Estas são as regras aplicáveis às Ofertas de Valor Garantido do Programa de Oferta DStv 100% Premium
(“Programa de Oferta”), levado a cabo pela MultiChoice Moçambique, SA ("MultiChoice") e suas afiliadas,

parceiros, co-promotores, patrocinadores, subsidiárias e holdings, seus administradores, directores,
trabalhadores, agentes e/ou representantes ("MultiChoice"). Ao participar do Programa de Oferta, o
subscritor concorda que este documento, lido em conjunto com os Programa de Oferta e os Termos e

Condições Padrão ("Termos e Condições"), é aplicável à sua participação no Programa de Oferta.
2.

Na medida em que reunir os requisitos de um Participante Qualificado e o Programa de Oferta estiver
disponível no seu mercado, poderá receber uma das seguintes Ofertas de Valor:

2.1.

prioridade na fila de atendimento ao entrar em contacto com a Linha do Clinte da DStv;

2.2.

acesso ao último Boletim Informativo da DStv, durante os meses em que permanecer como um
Participante Qualificado;

2.3.

20% de desconto no seu pacote principal, durante o mês do seu aniversário. Esta Oferta de Valor
só está disponível uma vez por ano, durante a Oferta do Programa, se a sua data de nascimento
estiver actualizada no nosso sistema e estiver dentro do período de duração do Programa de
Oferta;

2.4.

1 (um) controle remoto Dourado DStv, livre de quaisquer encargos, se estiver activo por 3 (três)
meses consecutivos, sem desconectar. Este prêmio será oferecido apenas uma vez para cada
Cliente Qualificado; e/ou

2.5.

100% de desconto no seu pacote principal, se o subscrtitor estiver activo por 12 (doze) meses
consecutivos, sem desconectar,
(cumulativamente referidas como "Oferta(s) de Valor(s)").

3.

A Oferta de Valor estará sujeita a dependências do sistema e poderá não ser automaticamente
concedida ao subscritor. Na medida em que o subscritor não tiver sido premiado com a(s) Oferta(s) de
Valor, envidaremos esforços para activar a(s) Oferta(s) de Valor em tempo razoável, após notificação
por parte do subscritor.

4.

A MultiChoice reserva-se ao direito de alterar, variar, adiar, suspender, retirar temporariamente ou
cancelar o Programa de Oferta em qualquer altura, livre de qualquer responsabilidade. Em qualquer
destes casos, a notificação será feita através de anúncios nos meios de comunicação ou de qualquer
outra forma que a MultiChoice decida a seu critério e tal notificação entrará em vigor imediatamente ou
na data referida em tal notificação.
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