
REGULAMENTO AÇÃO DRIVER GET DRIVER - PORTO ALEGRE 

 

O presente regulamento tem como objetivo descrever o passo a passo da ação que              
consiste na indicação de motoristas para alugar veículos com a Kovi. O sucesso na              
indicação gerará um desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais), em gasolina, no posto             
indicado pela Kovi.  

A ação será válida apenas na cidade de Porto Alegre, no período de 11 de novembro de                 
2019 à 30 de novembro de 2019, realizada pela Kovi Tecnologia Ltda., com sede na               
Rua São Sebastião, n° 305, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04708-000, inscrita no             
CNPJ/MF nº 30.980.329/0001-27 (“Kovi”).  

Para participar da Ação Driver Get Driver em Porto Alegre válida apenas para             
motoristas da cidade de Porto Alegre, no período de 11 de novembro de 2019 à 30 de                 
novembro de 2019, todos os participantes terão que cumprir os seguintes requisitos,            
cumulativamente:  

1) Possuir contrato vigente de locação com a Kovi no momento da indicação e na               
retirada do vale desconto. 

2) Indicar motoristas para alugar veículos com a Kovi.  

3) Ao indicar um amigo, é requisito para estar apto a receber a premiação que o                
indicado preencha os dados solicitados em https://cadastro.kovi.com.br/.  

4) O motorista indicado deverá firmar um contrato de locação com a Kovi, retirar o               
veículo até o dia 30 de novembro de 2019 e utilizá-lo, no mínimo, por 01 (uma) semana.  

5) Na retirada do veículo o motorista indicado deverá apresentar o nome do participante              
que o indicou para alugar o veículo. 

6) O participante deverá apresentar o seu nome completo e CPF para a Kovi, para obter                
o desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais) no posto Ipiranga, na Avenida Praia das Belas,               
1720.  

7) O vale desconto poderá ser retirado até o dia 05 de dezembro de 2019, no pátio da                  
Kovi.  

8) O processo descrito acima deverá ser efetuado completamente, para que o desconto             
seja cedido.  

9) A Kovi efetuará a apuração das indicações uma vez por semana, toda segunda-feira.              
O participante saberá do resultado das indicações da semana anterior, na semana            
subsequente.  

10) O desconto poderá ser utilizado até o dia 06 de dezembro de 2019.  

11) Não poderão participar da promoção funcionários da empresa Kovi.  

12) Os descontos são pessoais e intransferíveis.  

13) O desconto é cumulativo, ou seja, quanto mais motoristas indicados alugarem os             
veículos com a Kovi, mais desconto obterá. 

https://cadastro.kovi.com.br/


14) Esse regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, sempre respeitando a            
ética e principalmente os participantes da ação. 


