
 

 

 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA “CONEXÃO INTERSOLAR” 

 

 

O presente instrumento estabelece as regras de participação dos integradores 

cadastrados na plataforma da Nexen, para a campanha “Conexão Intersolar”. 

 

 

1. Conexão Intersolar 

 

A campanha “Conexão Intersolar” se caracteriza na campanha comercial da Nexen, 

ativa durante o mês de julho/2022, tendo uma tabela de preços especial para tal. 

 

Durante a referida campanha, 7 (sete) passaportes para a Intersolar 2022 a ser 

realizada em São Paulo/SP, com direito a passagem e hospedagem durante o 

período da feira (23,24 e 25/08/2022), serão distribuídos aos integradores Nexen que 

se enquadrarem nas regras abaixo: 

 

 

1. 4 (quatro) integradores Nexen, sendo um de cada empresa (CNPJ), que 

tiver o maior valor em compras (valor pago), no mês de julho/2022. 

 

2. 2 (dois) integradores Nexen, sendo um de cada empresa (CNPJ), que 

comprar a maior quantidade de kits fotovoltaicos no mês de julho/2022 

(sendo considerado somente os kits comprados e pagos dentro do 

período da campanha). 

 

3.  1 (um) sorteio entre os integradores Nexen que realizar a compra e 

pagamento de no mínimo 1 (um) kit fotovoltaico dentro do mês de 

julho/2022, sendo o sorteio realizado no dia 04/08/2022. 

  

 



 

 

 

As condições não são cumulativas, sendo assim, o integrador Nexen que atingir dois 

quesitos citados acima se enquadrará somente naquele em que alcançou primeiro. 

A empresa integradora que atingir um dos dois primeiros níveis não participará do 

sorteio automaticamente. 

 

Para ambos os níveis o integrador participará somente com os pedidos que foram 

lançados e pagos no mês de julho/2022, dentro do período da campanha referida. 

 

 

2. Validade 

 

A campanha iniciada em 01/07/2022 terá validade até 31/07/2022. 

 

3. Cancelamento de participação 

 

 

Não será contabilizado para a campanha, pedidos lançados e não pagos dentro do 

mês, ou recusados. 

 

4. Disposições Gerais 

 

O passaporte para a Intersolar 2022, não inclui gastos com alimentação.  

A Nexen entrará em contato com os integradores ganhadores, tendo estes um prazo 

de até 3 dias para confirmar o uso do passaporte, do contrário este será transferido 

ao integrador seguinte que se encaixar no nível referido. Referente ao sorteio, caso o 

integrador sorteado não tenha interesse em utilizar o passaporte, novo sorteio será 

realizado.  

 

 

 


