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1. SOBRE ESTE TERMO DE USO

1.1 Este Termo de Uso é um contrato aceito por você quando 
realizar compra de algum número da rifa, independentemente de 
qualquer outra forma de aceitação.

1.2 A Agência Best e os compradores da rifa, você deve obedecer a 
legislação vigente e este Termo de Uso.

1.3 A Agência Best se reserva o direito de recusar, bloquear, 
inabilitar ou excluir, a seu exclusivo critério, usuários que 
descumpram qualquer uma das disposições presentes neste Termo 
de Uso.

1.5 Se você tiver dúvidas a respeito de qualquer previsão neste 
Termo de Uso, entre em contato com nossa equipe por meio do 
email rifa@agenciabest.com.br ou WhatsApp (47) 3308 6609

2. SOBRE O SERVIÇO

2.1 A Agencia Best desenvolveu essa campanhas de arrecadação 
com fins lucrativos, para se manter neste momento que 
enfrentamos o COVID-19.

2.2 A Agência Best não é uma plataforma de jogos. Todo e qualquer 
pagamento efetuado pelo usuário doador ao usuário arrecadador 
durante uma campanha de arrecadação é uma doação voluntária, 
não caracterizando relação comercial ou de jogos de azar. 
Portanto, no momento da doação o usuário doador não deve criar 
nenhuma expectativa de retorno financeiro na forma de produtos 
ou serviços.
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2.3 Uma vez que a Agência Best decida pela distribuição de 
brindes, se compromete a entregá-lo nas condições informadas 
ao(s) usuário(s) doadores selecionados pela Loteria Federal.

2.4 A Agência Best está disponibilizando um produto único de 
sorteio no valor de R$ 52.600,00, Veiculo Audi A4 Modelo 2.0 TFSI 
TURBO (183CV), Ano 2011, Placa AUD0J89, em perfeitas 
condições.

3. CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO DA RIFA

3.1 Aceite. Você reconhece e concorda que a utilização da Agência 
Best implica na mais alta compreensão, aceitação e vinculação 
automática ao presente Termo de Uso, independentemente de 
qualquer outro procedimento para aceitação.

3.2 Responsabilidade. Você reconhece e aceita que o uso da 
Agência Best será feito por sua exclusiva conta, risco e 
responsabilidade, e se compromete a utilizar a plataforma e todas 
as suas ferramentas de acordo com a legislação vigente e este 
Termo de Uso, abstendo-se de utilizar a plataforma para realizar 
atividades ilícitas, imorais ou que de qualquer forma atentem contra 
direitos de terceiros.

4. CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

4.1 Só poderão participar da rifa pessoas com 18 anos ou mais. A 
responsabilidade pelas informações fornecidas, imagens e vídeos 
publicados é inteiramente da Agência Best.
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4.2 Prêmio. A Agência Best, declara ter a posse e propriedade do 
produtos de modelo(s) indicado(s). Adicionalmente, estará obrigado 
a realizar a entrega dos produtos na quantidade, modelo e dentro 
do prazo convencionados. O premiado assumirá toda 
responsabilidade pela recebimento dos produtos e serviços, bem 
como pela não entrega dos mesmos.

4.3 Procedência e Licitude dos prêmios. Declaramos que 
campanhas conta com produto de origem e natureza lícitas, não 
viola qualquer direito de terceiros, incluindo direitos de propriedade 
intelectual, não viola os direitos de qualquer pessoa ou entidade, 
incluindo, sem limitação, os direitos de publicidade ou privacidade; 
não viola direitos de menores de idade, não desrespeita os direitos 
dos consumidores, nos termos da lei aplicável, não apresentam 
caráter difamatório, e que sua comercialização é permitida e está 
em conformidade com a legislação brasileira vigente. 

4.4 Das metas de arrecadação. O sorteio será realizado ao final da 
campanha de arrecadação se:

a) O valor arrecadado for R$ 52.600,00 ou mais.

4.5 Não cumprimento das metas. O sorteio não será realizado ao 
final da campanha de arrecadação se:

a)  A arrecadação for menor que R$ 52.600,00, onde os valores de 
cada bilhete serão devolvidos para cada usuário.

4.6 A data do sorteio não deve ser inferior a 15 dias ou superior a 
90 dias da data de criação da campanha.
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4.7 Realização do sorteio. Será realizada no primeiro sorteio da 
Loteria Federal do mês de Agosto. Contando os últimos 4 números 
da primeira dezena sorteada. 

Números de Bilhetes vendidos de 0000 a 1499

EXEMPLO:

Loteria Federal Sorteou Numero: 080365

O vencedor será o dono do bilhete 0365, caso não tenha 
ninguém com esse número, utilizaremos a segunda dezena 
sorteada pela Loteria Federal, com transparência faremos o sorteio 
e entrega do premio por live na PÁGINA DO INSTAGRAM 
@agencia_best.

5. VALORES ARRECADADOS

5.1 Todo Bilhete é pago online através de boleto bancário ou cartão 
de crédito, utilizando a plataforma PAGSEGURO.

5.2 O ganhador terá até 07 dias para se manifestar e retirar o 
produto. Se o ganhador não se manifestar nesse prazo vamos 
remarcar o sorteio em um prazo de até 03 dias.

6. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE

6.1 Disponibilidade de nosso atendimento. A Agência Best estará 
disponível para atender seus clientes no horário comercial das 8h 
ás 18h de segunda a segunda.
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6.2 Conduta dos Usuários. A Agência Best não será responsável 
por falsificação de identidade de seus usuários, por tanto, toda e 
qualquer informação deve ser verídica, contando que pode haver 
perda do prêmio pelo participante que não for autenticado pela 
nossa equipe e o mau uso da plataforma permanece 
responsabilidade do usuário.

6.3 Proteções. Você reconhece que estão protegidos por direitos 
de propriedade intelectual da Agência Best a totalidade:

- dos elementos da plataforma e de cada uma de suas ferramentas; 
- das informações e conteúdos materiais da plataforma; 
- das estruturas, seleções, ordenações e apresentações dos 
conteúdos da plataforma; 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Modificações. Este Termo de Uso rege a relação entre a Rifa e 
você. A Agência Best não poderá modificar este Termo de Uso e 
demais políticas aplicáveis sempre que for necessário refletir 
alterações da lei ou mudanças em suas ferramentas. Você deverá 
consultar regularmente o Termo de Uso e demais políticas 
aplicáveis.
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