TERMOS DE USO E CONDIÇÕES
O voice game Mestre da Bola Tupi é regido por este documento instituído pela BENEXT pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ 22.906.310/0001-02 - e RÁDIO TUPI,
pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ nº 33.267.741/0001-92.
Ao participar do jogo, você ESTÁ DE ACORDO COM OS TERMOS DE USO E
CONDIÇÕES estabelecidas. Por favor, leia este documento com atenção.
1 - SERVIÇO OFERECIDO
1.1 - O voice game Mestre da Bola Tupi é classificado como concurso
desportivo/recreativo com perguntas e respostas diárias sobre futebol.
1.2 - Para melhor entendimento, recomendamos a leitura das regras do jogo, disponíveis no
site www.tupi.fm.
2 - CONDIÇÕES
2.1 - Desde o início, a BENEXT e a RÁDIO TUPI esclareceM ao USUÁRIO - o qual se
declara ciente - que o voice game Mestre da Bola Tupi é jogado por voz, somente, em
telefones celulares (smartphones) com sistema operacional Android, na plataforma Google
Assistente, do Google.
2.2 - Caso não tenha o Google Assistente instalado, de forma nativa, no aparelho celular, o
USUÁRIO precisa baixar (fazer download) do aplicativo no Google Play.
2.3 - O USUÁRIO SE DECLARA CIENTE de que a BENEXT E A RÁDIO TUPI não têm
responsabilidade alguma por falhas - sejam elas de funcionamento técnico, de qualquer
tipo, em redes de computadores; em conexões de internet; em serviços de
telecomunicações; servidores ou provedores; equipamentos de computadores hardware ou
software - ou instabilidade no acesso ao voice game Mestre da Bola Tupi.
2.4 - O voice game Mestre da Bola Tupi tem um ranking destinado a classificar os
"jogadores" a fim de fazer a premiação final a cada rodada semanal. Ver mais em regras no
site www.tupi.fm.
2.5 - Fica esclarecido que, para fazer parte deste ranking, o USUÁRIO SE DECLARA
CIENTE de que precisa AUTORIZAR o Google a passar os seus dados pessoais (nome,
sobrenome e e-mail) para fazer o seu SIGN IN (CADASTRO).
2.6 - O USUÁRIO SE DECLARA CIENTE de que, para receber notificações, alertas,
lembretes e avisos, por meio de TECNOLOGIA PUSH, precisa AUTORIZAR o Google a
passar os seus dados pessoais (nome, sobrenome e e-mail).
2.7 - O voice game Mestre da Bola Tupi permite a participação do usuário em duas
modalidades: Jogador comum, de forma grátis, com 3 (três perguntas diárias) e a Craque

de bola, mediante assinatura para ter direito a um maior número de perguntas para
responder por dia, no tal de 6 (seis por dia). Saiba mais em regras no site www.tupi.fm.
2.8 - O USUÁRIO SE DECLARA CIENTE de que, para participar na modalidade Craque da
bola, precisa fazer toda a transação da assinatura por meio do GOOGLE TRANSACTION,
ferramenta do Google Assistente para compra de produtos digitais.
3 - MODIFICAÇÕES DO TERMO DE USO E CONDIÇÕES
3.1 - Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou parte dele,
modificados para adequações e inserções, tudo com vistas ao aprimoramento do serviço
disponibilizado, no caso o voice game Mestre da Bola Tupi.
3.2 - As modificações passarão a vigorar assim que forem veiculadas no site do jogo
(www.tupi.fm), deixando ao USUÁRIO a possibilidade de se manifestar contrariamente a
quaisquer dos termos alterados, o que será feito por escrito, pelo endereço eletrônico
mestredabola@tupi.fm.
4 - CANAL DE COMUNICAÇÃO
4.1 - Para estabelecer contato entre o voice game Mestre da Bola Tupi e o USUÁRIO fica
disponibilizado o endereço eletrônico mestredabola@tupi.fm, desde logo emprestando-se
validade jurídica e efetividade a esse meio eletrônico de troca de informações recíprocas.
5 - ACEITAÇÃO DO TERMO DE USO E CONDIÇÕES
5.1 - O USUÁRIO DECLARA ter lido, entendido e que ACEITA todas as regras, condições
e obrigações estabelecidas no presente TERMO.
6 - FORO DE ELEIÇÃO
6.1 - As partes elegem como competente para dirimir eventuais controvérsias que venham a
surgir da interpretação e do cumprimento do presente TERMO DE USO E CONDIÇÕES o
foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2020

