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Regulamento 
de operação da 
promoção 
PROMOÇÃO: Kovi Day

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: Kovi Tecnologia Ltda.
Endereço: Avenida das Nações Unidas Número: 19.707 Bairro: Jardim 
Promissão
Município: São Paulo
UF: SP CEP: 04.753-100
CNPJ/MF nº: 30.980.329/0001-27

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio e Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
São Paulo/SP e Porto Alegre/RS

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
De 19/07/2021 a 25/07/2021
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5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
De 19/07/2021 a 25/07/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
AUTORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO. O presente regulamento tem a finalidade 
de disciplinar a promoção intitulada “Kovi Day”, a qual será promovida 
exclusivamente pela Kovi Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 30.980.329/0001-27, 
com sede estabelecida na Avenida das Nações Unidas, nº 19.707, Jardim 
Promissão, São Paulo – SP, CEP 04753-100 (“Kovi”).

A promoção “Kovi Day” é aberta apenas para os motoristas ativos da 
base de clientes da Kovi Tecnologia Ltda., residentes e domiciliados nas 
cidades de São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, com idade igual ou superior 
a 18 (dezoito) anos.

Para participar da semana de aquecimento do “Kovi Day” (19/07/2021 
- 23/07/2021), é preciso ser motorista de aplicativo ativo na base 
de clientes (todo motorista Kovi, a partir da retirada do carro), 
independentemente do tipo de plano vigente ou tempo de aluguel. Já o 
“Kovi Day” (25/07/2021), será uma premiação voltada apenas para
os 05 (cinco) melhores motoristas da base de ativos da Kovi de São 
Paulo/SP, que serão selecionados por 02 (dois) principais critérios: 
(i) maior Driver Behavior Score (DBS 100), que corresponde a uma 
pontuação do motorista referente ao comportamento no trânsito (uma 
média da performance de frenagem, curvas, aceleração e velocidade), 
calculado de 0-100 e que pode ser consultada através do aplicativo da 
Kovi na aba “nota de direção”, e; (ii) maior Payment Score/Kovi Karma,
pontuação encontrada no perfil do motorista, que calcula pagamentos 
em dia, seja de faturas semanais, multas ou manutenções (quanto menos 
atrasos nos pagamentos, maior a nota do payment score, que também é 
calculado de 0-100).
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Não havendo o número total de 05 (cinco) motoristas com pontuação (score) 
total, os participantes serão selecionados por ordem decrescente, sendo 
utilizado como critério de desempate o maior tempo de locação.

Durante a semana de aquecimento, será trabalhada a modalidade sorteio: serão
instalados nos pátios da Kovi (São Paulo/SP: Avenida das Nações Unidas, nº
19.707, Jardim Promissão, São Paulo/SP, CEP 04753-100 e Porto Alegre/RS:
Avenida Venâncio Aires, nº 133, Azenha, Porto Alegre/RS, CEP 90040-191), 
roletas da sorte com brindes diversos, em que participam os motoristas 
presentes nos respectivos locais, seja para retirada de um veículo ou para a 
execução de manutenções no geral. Para o restante da base de motoristas 
ativos de São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, serão sorteados mais 25 (vinte e 
cinco) prêmios, sendo realizado 01 (um) sorteio por dia, momento em que 
serão definidos os participantes ganhadores de cada um dos 05 (cinco) 
prêmios diários, cujos ganhadores serão divulgados, de 19/07/2021 a 
23/07/2021, no canal do Youtube da Kovi Tecnologia Ltda. (Link: https://www.
youtube.com/c/meukovi/featured).

Os sorteios serão realizados por meio de uma plataforma de sorteio online, a 
ser definida pela promotora, na qual serão incluídos todos os motoristas da 
base de ativos da Kovi Tecnologia Ltda. (São Paulo/SP e Porto Alegre/RS), 
que serão identificados por 01 (um) número, que se sorteados, receberão os 
respectivos prêmios.

A promoção será finalizada com um concurso para os 05 (cinco) melhores
motoristas ativos na base de São Paulo/SP, de acordo com os critérios de driver
behavior score e payment score definidos acima, em que serão disputados os
melhores prêmios: 01 (uma) caixa de som portátil para o quinto lugar, 01 
(um) tablet para o quarto lugar, 01 (um) celular para o terceiro lugar, 01 (uma) 
televisão para o segundo lugar e 01 (um) ano de Kovi Grátis para o primeiro 
lugar.

https://www.youtube.com/c/meukovi/featured).
https://www.youtube.com/c/meukovi/featured).
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7 - PRÊMIOS:
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8 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade total de prêmios: 1.530 (mil quinhentos e trinta) unidades.

Valor total da promoção: Até R$ 51.595,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e
noventa e cinco reais).

9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não são aptos a participar da Promoção: (i) pessoas que não trabalham como
motoristas de aplicativos; (ii) pessoas que não são clientes da Kovi Tecnologia
Ltda.; (iii) menores de 18 (dezoito) anos; (iv) participantes que não 
concordarem com o termo de confidencialidade do “Kovi Day” e (v) 
participantes que não concordarem com a assinatura do termo de cessão de 
uso e imagem.

10 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os brindes da semana do “Kovi Day”, conquistados pelos participantes através 
da Roleta (disponibilizados pela Kovi em seus pátios nas cidades de São 
Paulo/SP e Porto Alegre/RS), serão retirados imediatamente no momento da 
interação. Os demais prêmios, distribuídos via sorteio online, serão entregues 
no endereço de preferência do driver - o motorista receberá o contato da Kovi 
em até 05 (cinco) dias úteis, para confirmar os dados necessários (nome 
completo e endereço com CEP) para entrega do prêmio. O mesmo será 
feito com os prêmios dos 05 (cinco) melhores motoristas de São Paulo/SP, 
participantes do “Kovi Day”.

A obtenção do brinde não está sujeita a pagamentos de qualquer natureza,
tampouco a qualquer evento de sorte ou operação assemelhada.

O Participante deverá verificar a integridade do brinde no ato do seu 
recebimento, não cabendo qualquer reclamação ou troca posterior. O brinde 
não poderá ser trocado e/ou substituído por outro item, nem convertido em 
dinheiro, sob hipótese alguma.



7

A responsabilidade da Kovi Tecnologia Ltda. perante os Participantes desta
promoção cessará integralmente, a partir da efetiva entrega do brinde, 
não sendo esta responsável por eventuais danos ou prejuízos oriundos da 
participação nesta promoção e/ou da fruição do brinde.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

DISPOSIÇÕES GERAIS. Os Participantes, desde já, autorizam a utilização de seu
nome, imagem e som de voz para a divulgação da campanha, por período
indeterminado, sem qualquer ônus para a empresa promotora.

Todas e quaisquer dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que 
não puderem ser solucionados por meio da aplicação do presente regulamento, 
serão dirimidas pela Kovi Tecnologia Ltda.

O regulamento desta campanha estará disponível no site www.kovi.com.br.

12 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer pessoa que preencha os requisitos
estipulados no regulamento da campanha;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita por período
indeterminado;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão,
primeiramente, dirimidas pela promotora;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se 
apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a compreensão e 
visualização por parte do participante da promoção.




