
BE FORWARD CARRO GRÁTIS TERMOS Termos e Condições 

 

Nenhuma compra é necessária PARA PARTICIPAR OU GANHAR. UMA COMPRA NÃO AUMENTA as 

chances de ganhar. 

 

1. Elegibilidade:  A Campanha BE FORWARD CARRO GRÁTIS está aberta apenas para aqueles que se 

inscreverem pela página  da Campanha da BE FORWARD e que tenham 18 anos a partir da data de 

inscrição. A campanha está aberta apenas a residentes legais de países elegíveis e é nula onde for proibida 

por lei. Os funcionários da BE FORWARD, suas respectivas afiliadas, subsidiárias, agências de publicidade 

e promoção, fornecedores e seus familiares imediatos e / ou aqueles que vivem no mesmo agregado familiar 

não são elegíveis para participar na Campanha. A campanha está sujeita a todas as leis e regulamentos 

aplicáveis por leis federais, estaduais e locais. Vedada onde proibida. 

 

2. Regras: Ao participar, você concorda em ficar vinculado incondicionalmente por este Regulamento, e 

você representa e garante que atenda aos requisitos de elegibilidade aqui estabelecidos. Além disso, você 

concorda em aceitar as decisões da BE FORWARD, como final e vinculativa no que se refere ao conteúdo. A 

campanha está sujeita a todas as leis aplicáveis federais, estaduais e locais. 

 

3. Período da Promoção: Aplicações serão aceitas a partir de 2 de Outubro de 2017 e será encerrado em 

31 de Outubro de 2017. Todas as aplicações só serão aceitas até o dia 31 de Outubro as 11:59 PM Horário 

Local do Japão (JST). 

 	  

4. Como participar: A Campanha tem de ser introduzida utilizando o formulário on-line fornecido no site da 

BE FORWARD. O participante deve concordar em receber e-mails promocionais e de marketing como 

condição para a sua entrada. Você deve se registrar apenas uma vez e deve preencher todas as 

informações solicitadas. Você não pode se cadastrar mais de uma vez como indicado pelo uso de múltiplos 

endereços de e-mail, identidades ou dispositivos em uma tentativa de contornar as regras. Se você usar 

métodos fraudulentos ou tentar contornar as regras sua submissão poderá perder a elegibilidade, a exclusivo 

critério da BE FORWARD. 

 

5. Os prémios: Um vencedor será escolhido para receber um carro gratuito a um valor máximo de $ 2.500 

USD preço FOB . O vencedor deve escolher um carro disponível no estoque da BE FORWARD, que vá de 

encontro das necessidades específicas do país de residência do vencedor. No caso em que o valor listado 

do carro gratuito escolhido exceder $ 2.500 USD preço FOB , o vencedor tem a opção de pagar o montante 

em excesso. A BE FORWARD não será de forma alguma responsável por qualquer custo adicional 

decorrente dessa opção. O carro selecionado será reservado apenas por 48 horas após a escolha. Qualquer 

e todas as despesas relacionadas com prémios , incluindo impostos, custos de transporte , ou despachos 

aduaneiros são da exclusiva responsabilidade do vencedor . Depois de selecionar o prêmio, o vencedor 

deve se certificar de que todas as despesas relacionadas devem ser liquidados no prazo de 48 horas após a 

seleção , caso contrário , o carro selecionado será devolvido à lista de estoque para venda. O prémio deverá 

ser reclamado e utilizado até 31 de Dezembro de 2017 as 11:59 PM Horário padrão do Japão ( JST ), caso 



contrário , o prémio será inválido. 

 

6. Probabilidades: As chances de ganhar dependem do número de inscrições recebidas. 

 

7. Seleção e notificação do Vencedor: Os vencedores da Campanha serão selecionados em um sorteio 

aleatório sob a supervisão da BE FORWARD . Os vencedores serão notificados por e-mail no o endereço de 

e-mail que entrou na campanha dentro de duas semanas após o final da campanha. A BE FORWARD não 

terá nenhuma responsabilidade no caso de um vencedor não receber avisos devido a ' spam, junk e- mail ou 

outras configurações de segurança dos vencedores ' prestação de informações de contato incorreta ou de 

outra forma de não-funcionamento . Se o vencedor selecionado não puder ser contactado , ser for inelegível, 

não reclamar o prêmio dentro do período exigido pela BE FORWARD  no e-mail de notificação ou não 

retornar oportuna uma declaração concluída e executada e libera conforme necessário , prêmio será 

invalidado e um novo vencedor selecionado. 

 

O recebimento pelo vencedor do prêmio oferecido nesta campanha está condicionado ao cumprimento de 

todas e quaisquer leis e regulamentos. Qualquer violação destas Regras Oficiais por qualquer vencedor 

(exclusivo critério DIRECTO da BE FORWARD) resultará na desqualificação do vencedor e  TODOS OS 

PRIVILÉGIOS do  vencedor serão encerrados imediatamente. 

 

 8. Direitos concedidos a você: Fica entendido que a BE FORWARD, qualquer pessoa agindo em nome 

da BE FORWARD, ou seus respectivos licenciados, sucessores e cessionários terão o direito, quando 

permitido por lei, sem qualquer aviso prévio, revisão ou consentimento para imprimir, publicar, transmitir, 

distribuir e utilizar, em todo o mundo em qualquer mídia atualmente conhecida ou futuramente em 

perpetuidade, a sua entrada, incluindo, sem limitação, a entrada do  do nome do vencedor, fotografia, 

imagem, voz, semelhança, imagem ou declarações sobre a Campanha, e informações biográficas como 

notícias, publicidade ou informação e para o comércio, publicidade, relações públicas e fins promocionais 

sem qualquer compensação  

adicional. 

 

9. Termos: À BE FORWARD reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de cancelar, terminar, modificar 

ou suspender a campanha  (a seu critério) em caso de  vírus, erros, não-sujeito a intervenção humana, 

fraude ou outras causas corruptas além de seu controle ou afetar a administração, segurança, justiça ou bom 

desenrolar da campanha. Nesse caso, pode ser direcionada para selecionar os destinatários de todas as 

entradas recebidas antes e / ou depois (se for o caso) as medidas tomadas pela BE FORWARD. À BE 

FORWARD se reserva o direito a seu exclusivo critério, de desqualificar qualquer indivíduo que adultera ou 

tenta mexer com o processo de inscrição ou a operação da Campanha ou do site ou violar estes Termos e 

Condições. 

  

A BE FORWARD tem o direito, a seu exclusivo critério, para manter a integridade da Campanha, para 

invalidar votos para qualquer razão, incluindo, mas não limitado a; múltiplas entradas do mesmo usuário em 

diferentes endereços IP; múltiplas entradas do mesmo computador, superiores às que permitido pelas regras 



de campanha; ou o uso de bots, macros ou scripts ou outros meios técnicos para a inscrição. 

Qualquer tentativa por parte de um participante de danificar deliberadamente qualquer site ou prejudicar a 

operação legítima da campanha pode ser uma violação das leis penais e civis e deve ser feita tal tentativa, À 

BE FORWARD reserva-se o direito de exigir uma indemnização de qualquer pessoa, a máxima extensão 

permitida por lei. 

 

Ao entrar na Campanha você concorda em receber e-mail, boletins periodicamente a partir da BE 

FORWARD. Você pode optar por não receber essa comunicação, a qualquer momento, clicando no link de 

cancelamento no boletim. 

 

10. Limitação de Responsabilidade: Ao entrar você concorda em liberar e isentar a BE FORWARD e suas 

subsidiárias, afiliadas, agências de publicidade e promoção, parceiros, representantes, agentes, sucessores, 

cessionários, funcionários, executivos e diretores de qualquer responsabilidade, doença, lesão , morte, 

perda, litígio, reivindicação ou danos que possam ocorrer, direta ou indiretamente, se causados por 

negligência ou não, da participação (i) tal do participante na campanha e / ou seu / sua aceitação, posse, uso, 

ou uso indevido de qualquer prémio ou qualquer parte dele, (ii) falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, 

mas não limitados ao mau funcionamento de qualquer computador, cabo, rede, hardware ou software; (Iii) a 

indisponibilidade ou inacessibilidade de quaisquer transmissões ou telefone ou serviço de Internet; (Iv) a 

intervenção humana não autorizada em qualquer parte do processo de inscrição ou a Promoção; (V) erro 

eletrônico ou humano que possa ocorrer na administração da Promoção ou no processamento das 

inscrições. 

 

11. Litígios : Esta campanha é regida pelas leis do Japão sem respeito a conflitos de doutrinas jurídicas . 

Como condição para participar nesta campanha , o participante concorda que todas e quaisquer disputas 

que não possam ser resolvidos entre as partes , e causas de ação decorrentes ou relacionadas com esta 

campanha , deverão ser resolvidas individualmente , sem recurso a qualquer forma de ação de classe , 

exclusivamente perante um tribunal localizado em Tóquio, Japão com jurisdição. Além disso, em qualquer 

disputa , sob nenhuma circunstância, será permitida ao participante  obter concessões para  disputa, e 

deve renunciar a todos os direitos de reclamar, danos punitivos , incidentais ou consequentes, incluindo 

honorários advocatícios razoáveis , com exceção reais despesas pagas pelo participante (ou seja, os custos 

associados à inscrição neste Campanha ) , o participante renuncia a mais todos os direitos de ter danos 

multiplicados ou aumentados . 

  

12. Patrocinador : O patrocinador da campanha é : 

 

BE FORWARD    

4-6-1 Fuda Chofu-City, Tokyo 182-0024 Japan 

Tel : +81 42 440 3440 

FAX : +81 42 440 3450 

Email : top@beforward.jp 


