
REGULAMENTO – PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO AKELOO 

 

A – OBJETIVOS  

1. O objetivo do presente regulamento é estabelecer as condições de participação da 
Promoção de Lançamento Akeloo. A promoção visa prestigiar novos usuários da 
plataforma Akeloo, pessoas físicas, na compra da assinatura do Plano Mensal ou 
do Plano Anual através do site akeloo.com.br 

2. Os usuários contemplados pela Promoção de Lançamento Akeloo terão valor de 
pagamento do Plano Mensal de R$ 24,90 e o Plano Anual de R$ 249,00 durante 
primeiro ano de assinatura. 

3. Usuários Kinvo Premium, do aplicativo Kinvo, poderão ainda assinar utilizando um 
Cupom de Desconto exclusivo para usuários Kinvo Premium, pagando R$ 14,90 
pelo Plano Mensal ou R$ 149,00 no Plano Anual, durante primeiro ano de 
assinatura. 

 

B – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E DURAÇÃO DA PROMOÇÃO  

1. A presente promoção é de livre participação aos novos usuários, pessoas físicas, 
que aderirem o Plano Mensal ou Plano Anual. 

2. A Promoção de Lançamento Akeloo será exclusivamente do dia 28 de outubro de 
2020, ao dia 10 de dezembro de 2020. 

3. A promoção passa a valer a partir da confirmação de pagamento.  

 

C – PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO  

1. Os usuários descritos no item A (1) deverão entrar no website da Akeloo para 
adquirir sua assinatura do Plano Mensal ou Plano Anual.  

2. Ao se cadastrar, o usuário aderente à promoção concorda, de forma expressa e 
automática, com todas as condições previstas nos Termos de Uso disponíveis no 
momento do cadastro. 

3. A simples participação do usuário nesta campanha significa que o participante 
conhece e aceita plenamente todas as normas expressas no presente Regulamento 
e Termos da Akeloo. 

4. No caso dos usuários Kinvo Premium, a aplicação do valor exclusivo descrito no 
item A (3) está condicionada a aplicação de um Cupom de Desconto na tela de 



pagamento, que será enviado por e-mail ou disponibilizado dentro da plataforma 
Kinvo. 

 

D – RESTRIÇÕES DA PROMOÇÃO  

1. A Promoção de Lançamento Akeloo não é cumulativa com outras promoções já 
existentes ou que vierem a ser promovidas pela Akeloo.  

2. A promoção contemplada por este regulamento é uma assinatura Akeloo, não 
podendo ser substituída por outro produto, serviço ou pelo valor em dinheiro.  

3. A Promoção de Lançamento Akeloo será concedida aos novos usuários ou usuários 
descritos no item A (1) uma única vez.  

4. Durante o período de vigência da assinatura, não é possível modificar o destinatário 
da premiação.  

5. Os benefícios da presente promoção poderão ser interrompidos caso o meio de 
pagamento escolhido pelo usuário não tenha pagamento concluído.  

6. A permanência na página de compra não garante o preço promocional. Para garantir 
o preço, é necessário confirmar a compra. 

7. O desconto promocional é válido apenas na aquisição via 
https://app.akeloo.com.br/pagamento durante o período descrito no item B (2). 

 

E – CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO  

1. Por se tratar de uma campanha de caráter promocional, o presente Regulamento 
poderá ser alterado e/ou o benefício ampliado, reduzido, suspenso ou cancelado, 
garantido, em qualquer caso, a concessão do benefício ao usuário que já tenha 
aderido à promoção até a data da sua alteração.  

2. Excepcionalmente, por motivo de comprovada força maior ou por qualquer outro 
fator e/ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Akeloo, que comprometa 
direta e significativamente a promoção de forma a impedir a sua continuidade, o 
presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção ampliada, reduzida, 
suspensa ou cancelada, mediante comunicação aos usuários desta promoção.  

3. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 
solucionados por meio da aplicação do presente Regulamento e dos Termos de Uso 
deverão ser direcionados pelo usuário ao nosso suporte técnico pelo link: 
https://akeloo.com.br/contato/ 

4. Esta promoção não está sujeita a qualquer espécie de sorteio, competição ou 
operação assemelhada, não se enquadrando nas modalidades de distribuição 
gratuita de prêmios previstas na Lei nº 5.768/1971 e suas respectivas 

https://app.akeloo.com.br/pagamento/plataforma
https://akeloo.com.br/contato/


regulamentações e, portanto, não está sujeita aos seus termos, inclusive no que se 
refere à necessidade de obtenção de autorização prévia. 

5. A marca Kinvo, assim como sua plataforma, aplicativo e plano Kinvo Premium são 
de responsabilidade da empresa Kinvo, não pertencendo e não sendo de 
responsabilidade da empresa Akeloo. 

6. Aplicam-se ao presente Regulamento todas as disposições previstas nos Termos de 
Uso.  


