Regulamento - Desconto embarcadores Tiny
Esta é uma ação realizada pela L4B LOGÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
número 24.217.653/0001-95, com sede na Alameda Santos, 2400, no município de
São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente "LoggiXD",
que por meio do presente documento apresenta o Regulamento da Ação de
Descontos aos novos usuários da Plataforma Loggi One conforme condições
estabelecidas no presente documento.
1. Trata-se de uma ação promocional destinada aos novos usuários (pessoa
jurídica) cadastrados na Plataforma Loggi One mediante aceite aos Termos e
Condições
de
Uso
("T&C")
disponíveis
em
https://pages.loggi.com/termodeuso.
2. Esta ação promocional é destinada de forma única e exclusiva aos usuários
que se cadastram na Plataforma por meio de um CNPJ ativo e que seja
registrado nas seguintes cidades: São Paulo - SP, Ribeirão Preto - SP, São
José dos Campos - SP, Santos - SP, Sorocaba - SP, Campinas - SP,
Piracicaba - SP, Fortaleza - CE, Goiânia - GO, Brasília - DF, Belo Horizonte MG, Uberlândia - MG, Joinville - SC, Florianópolis - SC, Rio de Janeiro - RJ,
Curitiba - PR, Vitória - ES, Vila Velha - ES, Porto Alegre - RS, Salvador - BA,
Recife - PE capitais do Brasil, exceto Manaus.
3. Para fins de apuração, "novos usuários" serão validados contas que não
possuírem número de telefone, e-mail, razão social, nome fantasia ou
número de CNPJ registrados no sistema da LoggiXD.
4. O desconto destinado aos novos usuários será no valor total de R$ 200,00
(duzentos reais), e não serão cumulativos.
5. O desconto será destinado aos 100 primeiros usuários que se cadastrarem e
usarem a Plataforma Loggi One pelo período mínimo de 03 (três meses).
6. O desconto estabelecido na cláusula 4 acima somente será aplicado se o
usuário cumprir com as seguintes condições:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Se cadastrar na URL https://logistica.loggi.com/promo-tiny
demonstrando interesse em participar da promoção e dar
aceite
ao
presente
Regulamento
https://logistica.loggi.com/hubfs/termo-promo-tiny.pdf;
Compartilhar os dados necessários quando do contato
telefônico ou outro meio de comunicação realizado pela
LoggiXD para seguir com a participação na presente
promoção;
Se cadastrar na Plataforma Loggi One mediante aceite aos
T&C (conforme item 1) e por meio de um CNPJ ativo;
utilização da Plataforma Loggi One pelo período mínimo de 02
(dois meses);
manter a adimplência dos valores devidos à LoggiXD pelos
serviços de frete prestados por esta última aos usuários;

7. O valor estabelecido na cláusula 4 do presente regulamento será aplicado
por meio de desconto em fatura após o fechamento do 3o (terceiro) mês de
utilização da Plataforma Loggi One.
8. A presente ação promocional será aplicada aos usuários que se cadastraram
na landing page da promoção de 01/09/2022 a 30/09/2022
9. O presente Regulamento pode ser alterado ou anulado a qualquer momento
pela LoggiXD.
10. Em caso de dúvidas sobre a ação promocional, contate a LoggiXD através
da nossa Central de Ajuda: https://ajuda.loggi.com/hc/pt-br

