Regulamento
RDC Férias e Nicephotos
Gratificação aos selecionados no post Top 5 Meu Roteiro RDC que irão ao ar no período de
Agosto de 2018 a Julho de 2019.
Durante o período de Agosto de 2018 a Julho de 2019, os participantes da hashtag #MEUROTEIRORDC,
#RDCERIAS, #RDCVIAGENS, ou pessoas que enviarem suas fotos de viagem para o e-mail
marketing@rdc-ferias.com.br no intuito de participar dos canais sociais da RDC FÉRIAS HOTÉIS E
TURISMO, conforme regulamento acima, e forem selecionados para participação na publicação do post
Top 5 Meu Roteiro RDC, que se realiza mensalmente no Blog Meu Roteiro RDC
(www.meuroteirordc.com.br), serão gratificados pela empresa Nicephotos, participante do Programa de
Parcerias do Clube RDC Férias, com um com um 'Flipbook' de medida 10cm por 15cm contendo 31
(trinta e uma) fotos a escolha do cliente, no total de 32 (trinta e dua) páginas; sendo que o produto
ofertado pode ser alterado sem aviso prévio pela Nicephotos. A gratificação será entregue aos
selecionados em forma de voucher/cupom digital sem frete incluso, e poderá ser usado ou não à desejo
do cliente gratificado.

Fotolivro Flipbook: https://www.nicephotos.com.br/fotolivro/flipbook/

1) Promoção válida até 01/08/19 .
2) Promoção válida para resgate de um único Flipbook por CPF/login. Cupom Intransferível.
3) Para utilizar o cupom de Flipbook grátis, acesse o site www.nicephotos.com.br, em Fotolivros
Tradicionais clique em Montar Agora, escolha o Flipbook e digite o cupom recebido campo "Itens e
promoções do seu carrinho de compras e depois clique em "CALCULAR".
4) Frete não incluso.
5) Lembramos que é de responsabilidade do cliente, efetuar todo o procedimento de upload, montagem
e finalização do pedido dentro da validade do cupom. É importante que não deixe para finalizar seu
pedido nos últimos minutos do dia.
6) Não cumulativo com outras promoções. É permitido a utilização dos créditos de Planos de Desconto
pré-pagos junto a uma promoção desde que, os descontos não sejam referentes ao mesmo tipo de
produto (foto, fotolivro ou fotoproduto).
7) O produto ofertado não poderá ser trocado ou convertido em dinheiro.
8) Imagens meramente ilustrativas.

