REGULAMENTO

Campanha
Oficina Premiada
DESCRITIVO:

PRÊMIOS:

O Amigo Bom de Peça tem uma campanha nova
e cheia de prêmios, feita especialmente para
você e para os seus amigos de oficina ganharem
conhecimento com o selo de qualidade e a
visibilidade que só a ZF oferece.

Para as oficinas:
um troféu temático e personalizado.

COMO FUNCIONA:
As 300 primeiras oficinas que completarem 100
certificados* do Amigo Bom de Peça, até 31 de
janeiro de 2022, faturam prêmios exclusivos.

REGRAS:
- É necessário que os mecânicos que desejam
participar da campanha informem o CNPJ da
oficina na hora do cadastro. É imprescindível
que o usuário cadastre um CNPJ válido para ser
contatado após o término da campanha caso
esteja entre os vencedores.

Para os mecânicos:
uma camiseta exclusiva
do Amigo Bom de Peça
+ todos os Certificados Gold
dos módulos concluídos.

ENTREGA DOS PRÊMIOS
Será enviado um e-mail de contato para o ganhador,
coletando os dados pessoais e o endereço para
entrega do prêmio, que será enviado via Correios em
até 60 dias úteis após a finalização da campanha.

- Caso o mecânico já esteja cadastrado no
programa, necessário acessar a aba
MEU PERFIL > CADASTRO, e preencher
o CNPJ no campo indicado.
- Apenas os mecânicos que concluírem todos os
treinamentos do Amigo Bom de Peça, incluindo o
mais recente (Caixa de Direção-Hidráulica x Caixa
de Direção Elétrica), estarão aptos a participar da
campanha. O prazo máximo para a conclusão de
todos os treinamentos vai até o dia 31 de janeiro
de 2022.
-As 300 primeiras oficinas que completarem 100
certificados do Amigo Bom de Peça, incluindo
o mais recente (Caixa de Direção - Hidráulica x
Caixa de Direção Elétrica) - serão premiadas com
um troféu personalizado da Campanha Oficina
Premiada e os mecânicos pertencentes a essa
oficina, serão premiados com uma camiseta
do Amigo Bom de Peça + Certificado Gold dos
módulos concluídos.
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