
 
REGULAMENTO E TERMO DE ADESÃO 

PROGRAMA DE INDICAÇÃO ZELO PROTEGE  

 

 

ZELO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado com sede na rua Toyota, nº 789, Distrito Industrial 
Jardim Piemont Norte, em Betim/MG, CEP: 32.689-314, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.552.522/0001-50, neste ato representada nos termos de seu Contrato 
Social, doravante denominada simplesmente “ZELO”, realiza o programa de 
indicação para PROFISSIONAIS do ramo de segurança eletrônica, o qual se 
regerá nos termos e condições a seguir estipuladas: 

1. DO PROGRAMA DE INDICAÇÃO.  

1.1.  Este programa, instituído na modalidade “Indicou, Comprou, Ganhou”, 
tem por objetivo incentivar a aquisição do produto ZELO SMART GATE, 
através de distribuição de PRÊMIOS aos participantes, sem qualquer 
modalidade de prognóstico, concurso ou sorteio, e beneficiará indistintamente 
a todos os que aderirem e cumprirem integralmente as disposições deste 
Regulamento. 

1.2.  A concessão dos PRÊMIOS está vinculada ao atendimento, pelos 
Participantes, a todas as condições estabelecidas neste Regulamento. 

1.3 O Referido Programa decorre de mera liberalidade da ZELO, não 
compondo parte do preço de venda e compra produto ZELO SMART GATE, 
não gerando, portanto, qualquer ônus para os adquirentes. 

2. DAS DEFINIÇÕES  

2.1 PROFISSIONAL: pessoa física ou jurídica que tenha sido devidamente 
CONVIDADA pela ZELO ou por qualquer outro membro que faz parte deste 
programa de indicação e realize indicação de terceiro, para aquisição do 
produto ZELO SMART GATE. 

2.2 CLIENTE INDICADO: pessoa física ou jurídica que adquirir, diretamente 
da ZELO ou de suas revendas, produto ZELO SMART GATE, devidamente 
contemplado por este programa de indicação, em decorrência de indicação 
procedida pelo PROFISSIONAL. 

2.3 PADRINHO (ou PROFISSIONAL QUE CONVIDA): pessoa física ou 
jurídica que tenha sido devidamente CONVIDADA pela ZELO ou por qualquer 
outro membro que faz parte deste programa de indicação, que preencha os 
requisitos para ser PROFISSIONAL, e que convide outros PROFISSIONAIS 



 
(PROFISSIONAIS CONVIDADOS) para fazer parte do presente programa de 
indicação.    

2.4 AFILHADO (ou PROFISSIONAL CONVIDADO): pessoa física ou 
jurídica que tenha sido devidamente CONVIDADA por PROFISSIONAL que 
faz parte deste programa de indicação, que preencha os requisitos para ser 
PROFISSIONAL CONVIDADO. 

2.5. VENDA: Efetivo fornecimento ao CLIENTE INDICADO, diretamente da 
ZELO, do produto ZELO SMART GATE, devidamente contemplado por este 
programa de indicação, mediante recebimento ou compensação do título 
emitido para pagamento, em decorrência de indicação procedida pelo 
PROFISSIONAL, PADRINHO OU AFILHADO. 

2.5.  PARTICIPANTES: PROFISSIONAL, PADRINHO e/ou AFILHADO, 
quando mencionados em conjunto.  

2.6.  PORTAL: Plataforma eletrônica ZELO, com acesso disponível a todos os 
PROFISSIONAIS interessados a participar do referido programa de indicação. 
Link de acesso: https://www.zeloprotege.com/convidado/   

2.7.  INDICAÇÃO DIRETA: Modalidade de Participação, mediante anuência do 
PROFISSIONAL, via Portal do PROFISSIONAL, e concessão de CUPOM ao 
PROFISSIONAL, via e-mail e/ou SMS, o qual deverá pelo ser fornecido ao 
CLIENTE INDICADO e, por este informado quando da solicitação de 
orçamento perante a ZELO ou uma de suas revendas. 

2.8.  INDICAÇÃO INDIRETA: Modalidade de Participação, mediante anuência 
do AFILHADO (PROFISSIONAL CONVIDADO), via Portal do 
PROFISSIONAL, e concessão de CUPOM ao AFILHADO, via e-mail e/ou 
SMS, o qual deverá pelo ser fornecido ao CLIENTE INDICADO e, por este 
informado quando da solicitação de orçamento perante a ZELO ou uma de 
suas revendas. 

2.9 CUPOM INDICAÇÃO DIRETA: direito à concessão de desconto, 
concedidos pela ZELO exclusivamente ao PROFISSIONAL, em benefício ao 
CLIENTE INDICADO, em razão do preenchimento das condições previstas 
neste Regulamento, para a modalidade INDICAÇÃO DIRETA.  

3.0 CUPOM INDICAÇÃO INDIRETA: direito à concessão de desconto, 
concedidos pela ZELO exclusivamente ao PROFISSIONAL, em benefício ao 
CLIENTE INDICADO, em razão do preenchimento das condições previstas 
neste Regulamento, para a modalidade INDICAÇÃO INDIRETA. 

3.1 Tais CUPONS poderão ser utilizados, apenas: (i) pelo potencial 
CLIENTE INDICADO, ou seja, será nominal; e (ii) durante o período de 
validade do Cupom.  

https://www.zeloprotege.com/convidado/


 
3. DO MODO DE OPERAÇÃO 

3.1. O PROFISSIONAL deverá se cadastrar no PORTAL da ZELO, no link 
descrito no item 2.6. 

3.2  Somente serão consideradas válidas as indicações em que forem 
informados os dados completos e corretos, sendo de total e exclusiva 
responsabilidade do PROFISSIONAL a inserção de dados incompletos, 
incorretos ou inverídicos.  

3.3 Efetuado devidamente o cadastro descrito no item 3.1, ZELO enviará ao 
PROFISSIONAL o CUPOM correspondente, por meio de código exclusivo para 
viabilizar ao CLIENTE INDICADO o desconto de 7% (sete por cento) no valor 
do produto ZELO SMART GATE, bem como material publicitário, tais como 
videos e mídias, por Whatsapp e Email para auxiliá-lo no processo de venda. 

3.4 O CLIENTE INDICADO ao entrar em contato com a ZELO ou uma de 
suas revendas, para solicitar um orçamento, deverá informar o código 
exclusivo, para obtenção do desconto de 7% (sete por cento), cabendo à ZELO 
ou uma de suas revendas, informar ao PROFISSIONAL, via email, que sua 
indicação gerou um orçamento. 

3.5 Concluída a VENDA, o PROFISSIONAL receberá, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a sua remuneração de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
creditados na conta informada no ato do cadastro. 

3.6 Caso a VENDA tenha sido realizada pelo PROFISSIONAL AFILHADO, 
este deverá receber a remuneração descrita no item 3.5, cabendo ao 
PROFISSIONAL PADRINHO a remuneração de R$ 50,00 (cinquenta reais) a 
cada VENDA efetuada.  

3.7 As partes concordam que desde já estabelecem que todo processo de 
VENDA e instalação será feita exclusivamente pela ZELO e suas revendas. 

 

4. DOS PRÊMIOS e PREMIAÇÃO  

4.1.  Os PRÊMIOS descritos no item 4.2, a seguir, serão devidos, após a 
VENDA ao CLIENTE INDICADO, em razão da indicação regulada por este 
instrumento.  

4.2.  O PROFISSIONAL, participante da modalidade INDICAÇÃO DIRETA 
que preencha todos os requisitos previstos, fará jus ao recebimento de crédito, 
conforme estabelecido na tabela abaixo:  

 



 
INDICAÇÃO DIRETA  

A CADA CLIENTE INDICADO, E EFETIVA 
VENDA.   

PRÊMIO  

R$350,00 (Trezentos e cinquenta 
reais)  

4.3.  O PROFISSIONAL, participante da modalidade INDICAÇÃO 
INDIRETA, que preencha todos os requisitos previstos, fará jus ao recebimento 
de crédito, conforme estabelecido na tabela abaixo:  

INDICAÇÃO INDIRETA  

A CADA VENDA OCORRIDA PELO AFILHADO 
PRÊMIO  

R$ 50,00 (Cinquenta Reais)  

4.4.  AO AFILHADO que efetuar a VENDA, caberá exclusivamente o prêmio 
descrito no item 4.2, cabendo ao PADRINHO, somente o valor descrito no item 
4.3.  

4.5 ZELO fornecerá todo e qualquer material existente para a divulgação do 
produto ZELO SMART GATE, tais como videos, fotos, etc, trabalhando de 
maneira colaborativa, através do setor de marketing interno e sua equipe, para 
criar conteúdo de bom engajamento e alcance orgânico. 

5. DA VIGÊNCIA  

5.1. A presente promoção terá vigência entre 11/04/2019 a 11/04/2020, 
podendo tal prazo ser alterado por mera liberalidade e a exclusivo critério da 
ZELO, sem a necessidade de prévia notificação ou publicidade.  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1.  A promoção de que trata este Regulamento poderá ser cancelada em 
razão de caso fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência ZELO, sem 
que tal fato importe em qualquer tipo de indenização.  

6.2.  Os PARTICIPANTES cedem, em caráter irretratável e irrevogável e a 
título gratuito, o direito de imagem e autorizam a publicação de seus 
respectivos nomes em todos os meios, tais como, rádio, televisão, jornais, 
sites, revistas, etc., em qualquer tempo, para a divulgação desta promoção.  

6.3 As condições desta Promoção são cumulativas com as demais em 
andamento ou a realizar pela ZELO, salvo disposição expressa em 
contrário.  

 
6.4 A ZELO se reserva no direito de alterar o disposto neste Regulamento a 

qualquer momento, independentemente de prévia notificação, cabendo 
exclusivamente aos PARTICIPANTES a responsabilidade por manter-se 



 
informado sobre o sistema da promoção, através da Central de 
Atendimento ou na página da ZELO na Internet.  

 
6.5 Ao aderir às condições desta Promoção, os participantes declaram, 

desde já, que estão cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e 
que concordam expressamente com todas as cláusulas e condições nele 
estabelecidas.  

 
6.6 A critério da ZELO, será invalidado e não dará direito a qualquer 

premiação e/ou indenização todo e qualquer cadastro que seja 
decorrente de ação fraudulenta, tal como, mas não se limitando a, 
indicações realizadas por pessoas não habilitadas a participar desta 
promoção; indicações realizadas em nome de terceiro; indicações e 
cadastros realizados utilizando-se dados falsos e/ou fraudulentos; bem 
como todo e qualquer artifício que objetive burlar as regras deste 
regulamento, sujeitando-se os infratores às sanções cabíveis, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos.  

 
6.7 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível 
pela ZELO.  

 

 

Belo Horizonte/MG, 12 de abril de 2019.  

 

 

ZELO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  

  

 


