
 
 

Regulamento Campanha SUPERNOVA – Cashback 
 
 
1. Considerações Iniciais 

 1.1. A CAMPANHA SUPERNOVA – Cashback (“Campanha”) é realizada pela ASSICOM (Associação 
das Empresas e Usuários da Tecnologia da Informação e Comunicação) , inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 19.713.625/0001-29 (“SUPERNOVA”). 

  

2. Campanha 

 2.1. O objetivo da CAMPANHA SUPERNOVA – Cashback consiste no oferecimento de cashback 
(“Cashback”) a novos assinantes, que aderirem a planos de serviços oferecidos pela SUPERNOVA 
através de seus canais oficiais,  conforme campanha publicitária e demais qualificações técnicas 
abaixo designadas, que poderão, após a mencionada adesão, dispor do referido Cashback para 
abatimento de parte do valor de suas faturas subsequentes, nos requisitos e condições contidos 
neste regulamento (“Regulamento”). 

  

2.2. São elegíveis a receber o Cashback os participantes que se enquadrem nos seguintes 
requisitos: (i) serem assinantes de linha nova ou através de portabilidade ou migração, (ii) aderirem 
a quaisquer dos planos de serviços disponibilizados pela SUPERNOVA (“Participantes”) na 
campanha publicitária originária, (iii) no período de vigência da ação em mídia e (iv) nos termos 
designados neste Regulamento.  

 

2.3. O Participante obterá o direito a uso dos valores de Cashback ao aderir ao plano de serviço 
escolhido e realizar o pagamento da primeira fatura, ficando, a partir da segunda fatura, a 
aplicação automática do cashback nas faturas subsequentes a cargo da SUPERNOVA, até o 
encerramento do contratual anual.  

 

2.4. A SUPERNOVA disponibilizará o benefício, automaticamente, sem necessidade de requisição 
do assinante, a partir da segunda fatura, mantendo-se até o encerramento da atividade contratual 
anual. Não poderá ser atribuído o Cashback aos casos de renovação contratual.  

   

2.5. São válidas as transações, exclusivamente, realizadas pelo site 
“https://www.loja.supernovabr.com” ou por qualquer outra plataforma oficial da SUPERNOVA. 

 
3. Vigência 

 3.1. A Campanha terá sua vigência vincula à campanha publicitária originária, conforme adesão 
individual auferida pelo assinante no ato da contratação. 

  

 4. Participação 

4.1. A participação nesta Campanha é voluntária e gratuita, condicionada à validação dos dados 
fornecidos e adesão aos planos de serviços oferecidos pela SUPERNOVA designados no item 2.2. 

  

4.2. A participação nesta Campanha implica total reconhecimento das condições e aceitação 
irrestrita deste Regulamento, bem como dos termos de uso e política de privacidade d a 
SUPERNOVA. 



 
 

  

5. Sobre o Cashback 

5.1. Em caso de dúvidas sobre o Cashback os Participantes deverão entrar em contato com a 
SUPERNOVA, através dos seus canais de atendimento.,  

  

5.2. Esta Campanha não é cumulativa com outras campanhas da SUPERNOVA. 

  

5.3. O Cashback é intransferível e será concedido uma única vez, para cada linha, podendo o 
Participante utilizar o benefício em caso de contratação de uma nova linha, nos mesmos termos. 

 

5.4. Os valores atribuídos ao Cashback, bem como as ofertas e condições do plano de serviço, serão 
designadas na campanha publicitária da qual se originar a adesão do Participante, ficando este 
vinculado aos valores e demais termos ali previstos, sem prejuízos das designações do presente 
Regulamento.  

 

5.5. A designação das ofertas estará devidamente assinalada na fatura mensal encaminhada ao 
assinante, descrita de modo detalhado as atividades e valores vinculados.  

 
6. Disposições gerais 

 6.1. No ato da adesão, os Participantes declaram que leram e concordaram com o Regulamento 
da Campanha, assim como com as condições ofertadas na Campanha Publicitária,  e estão cientes 
dos termos de uso e da política de privacidade da SUPERNOVA. 

  

6.2. A SUPERNOVA não se responsabiliza pelo atraso em transações não efetuadas em razão de 
falhas de comunicação de dados ou quaisquer outros problemas relacionados a provedores, 
servidores de Internet e de e-mail de terceiros. e buscará a breve correção dos serviços e 
atividades, imediatamente à detecção do óbice. 

  

6.3. A SUPERNOVA se reserva o direito de adiar, alterar, cancelar ou prorrogar, bem como 
modificar, inserir ou excluir regras no Regulamento, sem aviso prévio, comprometendo-se a 
divulgar em seu site quaisquer das mencionadas alterações. Suas decisões são finais e irrecorríveis. 

 
6.4. A participação nesta Campanha não gerará ao Participante nenhum outro direito ou vantagem 
que não estejam expressamente previstos neste Regulamento. 

  

6.5. Qualquer tentativa fraudulenta para o não cumprimento, na íntegra, deste Regulamento, 
invalidará automaticamente a possibilidade de participação na Campanha aqui mencionada, não 
respondendo a SUPERNOVA por eventuais erros e equívocos do Participante. 

  

6.6. A SUPERNOVA se reserva o direito de realizar auditorias para conferência dos dados dos 
Participantes na Campanha, podendo invalidar a sua participação, sendo que a SUPERNOVA não 
responderá por nenhuma inconsistência nos referidos dados de Participantes e terceiros na 
utilização da plataforma. 

  



 
 

6.7. A SUPERNOVA, em hipótese alguma, poderá ser responsabilizada pela utilização de forma 
incorreta da plataforma pelos Participantes, bem como não se responsabilizará por falhas de 
caráter técnico de qualquer tipo e origem, problemas em rede de computadores, servidores, 
provedores, problemas de hardware ou software, erro, interrupção ou falha de transmissões ou 
operações de dados de qualquer origem, falhas na transmissão de dados em razão de problemas 
técnicos ou de congestionamento de rede ou ainda, em razão de ações de vírus,  bugs e hackers, 
que afetem o funcionamento normal da plataforma. e buscará a breve correção dos serviços e 
atividades, imediatamente à detecção do óbice.  

  

6.8. A participação na Campanha caracteriza a aceitação dos termos e condições deste 
Regulamento, bem como dos termos de uso e da política de privacidade da SUPERNOVA. 

  

6.9. A Campanha não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada, 
independe de qualquer modalidade de sorte e não está subordinada à aquisição de qualquer 
produto ou ao uso de qualquer serviço ou pagamento adicional por parte dos Participantes não 
previstos neste Regulamento, não estando, portanto, sujeita a qualquer tipo de autorização prévia, 
em conformidade com a legislação vigente (inciso II do artigo 3º da Lei n° 5.768/71, regulamentada 
pelo Decreto n° 70.951/72). 

  

6.10. Qualquer ponto não abordado por este Regulamento será dirimido pela SUPERNOVA, 
mediante decisões soberanas, irrevogáveis e irrecorríveis, no que lhe couber.  

  

6.11. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com plena 
concordância de todos os Participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir a respeito de quaisquer dúvidas advindas deste Regulamento.  
 
 
 

São Paulo, 07 de julho de 2022. 
 

SUPERNOVA 


