Eleve o Seu Nível Entretenimento na DStv
Moçambique
1. Estas são as regras aplicáveis à Promoção Eleve o Seu Nível Entretenimento na DStv (“Promoção”), levada a

cabo pela MultiChoice Moçambique, SA e suas afiliadas, parceiros, co-promotores, patrocinadores,
subsidiárias e holdings, seus administradores, directores, trabalhadores, agentes e/ou representantes
("MultiChoice"). Ao participar da Promoção, o subscritor concorda que este documento, lido em conjunto com os
Termos e Condições Padrão (“Termos e Condições”), aplicar-se-à à sua participação na Promoção.
2. A Promoção decorrerá das 00:00 horas do dia 1 de Agosto de 2022 até 31 de Outubro de 2022 ("Período da
Promoção”).
3. Para participar da Promoção, o subscritor deverá, durante o Período da Promoção:
3.1.

residir em Moçambique;

3.2.

ser um novo subscritor DStv com a data de entrada entre 1 de Agosto de 2022 e 30 de Setembro de 2022
(“Data de Entrada”);

3.3.

aderir a um dos pacotes elegíveis – DStv Grand+, DStv Grande, DStv Família, DStv Facil e DStv Basic
(“Pacotes DStv Elegíveis”);

3.4.

actualizar o seu número de telemóvel no Aplicativo MyDStv e, nesse processo, activar um OTP; e

3.5.

assegurar a subscrição ininterrupta, por forma a ser actualizado para o pacote DStv imediatamente superior
no seu mercado, em 48 horas contados do pagamento. Qualquer actualização baseada no pagamento que o
subscritor tiver efectuado será somente válida por 1 (um) ciclo de facturação. Em caso de desconexão após o
seu ciclo de facturação, o subscritor não será mais elegível a esta Promoção.

4. Até indicação contrária da MultiChoice, o a Promoção não está aberto a si, caso seja:
4.1.

um subscritor em qualquer dos pacotes DStv Premium;

4.2.

um subscritor DStv activo no início da Data de Entrada;

4.3.

a adesão a um pacote inferior ao pacote de entrada resultará na inelegibilidade do subscritor;

4.4.

um director, membro, parceiro, agente, funcionário ou consultor do Grupo MultiChoice ou um fornecedor de
bens ou serviços relacionados à Promoção; e

4.5.

o cônjuge, parceiro de vida, parceiro de negócios ou associado, ou o pai natural ou adotivo, filho ou irmão, de
qualquer das pessoas especificadas em 4.4 acima.

5. É da responsabilidade do subscritor garantir que o pagamento da taxa de assinatura referente ao Pacote DStv
Elegível seja recebido pela MultiChoice dentro do Período da Promoção. Sem limitação, a MultiChoice não é
responsável por quaisquer dificuldades encontradas com comerciantes terceirizados nem por quaisquer custos que
você possa incorrer para participar desta Promoção.
6. Sujeito às dependências do sistema, você pode ser actualizado dentro de 48 horas, conforme estabelecido neste
documento. Se a actualização não ocorrer, a MultiChoice empenhar-se-á em efectuá-la no mais curto espaço de
tempo possível, após notificação por parte do subscritor.
7. Produtos adicionais como add-ons (por exemplo, canais indianos e franceses) e Serviços de Valor Acrescentado
(como Xtra View e acesso HD PVR) não estão incluídos na Promoção. Se necessário, o subscritor terá de fazer
pagamentos separados para esses complementos de acordo com as taxas publicadas. Se o subscritor tiver algum
desses serviços activos na sua conta no momento em que ecfetuar o pagamento do pacote actualizado, será
necessário incluir o pagamento de um mês inteiro para esses serviços, para que a actualização seja processada
com sucesso.
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8. Esta Promoção não é transmissível e não pode ser adiada, alterada ou trocada por dinheiro ou qualquer outro item.
9. A MultiChoice reserva-se ao direito de alterar, variar, adiar, suspender, retirar temporariamente ou cancelar a
Promoção 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.
10. A MultiChoice não faz quaisquer representações ou dá quaisquer garantias, expressa ou implicitamente, quanto à
atualização e, em particular, mas sem limitação, não faz representações e não dá garantias de que o pacote, ou
qualquer aspecto dele, atenderá aos seus requisitos, preferências, padrões ou expectativas.
11. Não é aplicável a regra de construção segundo a qual os Termos e Condições serão interpretados contra o
responsável pela redacção ou preparação deste documento e dos Termos e Condições.
12. A MultiChoice pode ceder, atribuir ou renovar alguns ou todos os seus direitos e/ou todas as suas obrigações aqui
estabelecidas e/ou nos Termos e Condições a qualquer pessoa ou entidade sem aviso prévio.
13. A MultiChoice reserva-se ao direito de suspender ou fazer cessar a participação do subscritor na Promoção se o
mesmo estiver envolvido em fraude ou manipulação do processo.
14. O não exercício por parte da MultiChoice de qualquer dos direitos ou disposições da Promoção ou dos Termos e
Condições não será considerado como uma renúncia a tal direito ou disposição.
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