REGULAMENTO PARA PARTICIPANTES

1. A promoção é válida somente para os eventos divulgados no hotsite
www.ticketagora.com.br/blackweek;
2. Os eventos participantes são escolhidos de acordo com critérios dos organizadores e cabe à equipe
Ticket Agora apenas operacionalizar e divulgar as promoções;
3. Os preços promocionais são válidos entre 00h00 do dia 16/11/2018 e 23h59 do dia 23/11/2018, horário
de Brasília ou enquanto durarem os estoques de inscrições;
4. Cada evento poderá ter um estoque limitado, definido previamente pelo organizador e está sujeito ao
término antes do período da promoção;
5. Mesmo após o início do processo de compra, há possibilidade de que o estoque finalize antes do
pagamento. Neste caso, não será possível realizar a inscrição na Black Week;
6. Não há lista de espera ou venda com as mesmas condições após o término da promoção;
7. O Ticket Agora não se responsabiliza pela vigência dos lotes e preços praticados no momento das
inscrições, seja antes, durante ou depois da campanha;
8. Os preços promocionais não são válidos para inscrições em grupos;
9. Não há desconto cumulativo para idosos, cupons ou demais promoções vigentes no período da Black
Week;
10. Não será reemitido boleto bancário para inscrições não efetivadas no período de dois dias úteis.
Recomenda-se não perder este prazo, já que, um novo boleto será emitido sem valor promocional
referente à Black Week;
11. Em caso de não aprovação para compras em cartão de crédito, o pedido não será efetivado e não
poderá ser reemitido no mesmo valor promocional;
12. As formas de pagamento serão determinadas pela organização de cada evento participante da
promoção, podendo haver variações de acordo com o mesmo. O Ticket Agora não terá nenhuma
responsabilidade sobre formas de pagamento permitidas para cada evento;
13. O participante que efetuar a sua inscrição para algum evento que seja parte desta promoção, está
ciente que deverá seguir as regras gerais do mesmo.
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