Para ﬁcar por dentro dos melhores livros
durante a sua jornada, a Quicko te dá

3 meses
de acesso
ao app 12 min

Seu bônus cairá no dia 14/05 até 23h59.

Missão
Compre R$40 ou mais no seu cartão de transporte
pelo app da Quicko no dia 13/05, quinta-feira

Prêmio
Ganhe 3 meses de acesso gratuito ao app 12 min e
escute áudios dos melhores livros de não ﬁcção

Quais são as regras para participar?
Compre R$40 ou mais em créditos de cartão de transporte
(Bilhete Único – SPTrans ou CCR Metrô Card) pelo app da Quicko
durante a quinta-feira 13/05.

Temos uma "limitação de estoque"?
Não, não temos limite de estoque. Você só precisa carregar o
valor mínimo (R$40 ou mais) no dia certo! Mas lembre-se, só
é válido 1 bônus por pessoa.

Como eu resgato o prêmio?
Até as 23h59 da sexta-feira (14/05) você receberá a validação
da promoção e um voucher (código) via SMS. Após o recebimento
você terá até 30 dias para fazer validação do voucher (código)
no app 12 min. Passado esse período, ele para de valer.
Resgate seguindo o passo a passo abaixo:
1. Acesse o site 12min.com/br/voucher;
2. Faça login caso já tenha ou conta ou crie uma nova fornecendo
os dados solicitados;
3. Insira o voucher(código recebido via SMS) e o valide;
4. Baixe o app 12 min no seu aparelho celular;
5. Faça login no app 12 min com o e-mail e senha de cadastro
do passo 2;
6. Selecione suas preferências.
7. Pronto! Agora é só curtir a jornada com os melhores livros do
acervo da 12 min. São 3 meses de acesso!

Protegemos os seus dados
Na Quicko, nós respeitamos todas as leis e normas sobre proteção de dados, com destaque
para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Se você quiser entender como nós tratamos
e cuidamos dos seus dados, acesse nossa Política de Privacidade.
Nossa Política de Privacidade
Além disso, para essa promoção, em especial, é importante que você saiba que
precisaremos compartilhar o número do seu celular cadastrado no App da Quicko com a
nossa parceira Minu (minu.biz), que o utilizará com a ﬁnalidade exclusiva de te entregar,
por SMS, o prêmio por ter cumprido a missão. Nenhum outro dado, além do número de
celular cadastrado, será compartilhado com a Minu.

Quais dados vamos precisar;
Apenas número do telefone. Para pessoa usuária que completar as missões, ela precisa
estar cadastrado na Quicko e cadastrar o Bilhete Único, mas para premiação apenas o
número de telefone será compartilhado com a plataforma que disponibiliza os prêmios.

Por que e para que vamos coletar esses dados;
A pessoa usuária recebe via SMS o prêmio, logo precisamos do número de celular dela para
que o prêmio seja enviado. É única e exclusivamente a forma utilizada para beneﬁciar e
possibilitar o resgate.

Com quem vamos compartilhar?
Vamos alimentar uma plataforma online (minu.biz) e disparar os SMS’s. Esse processo
também será feito pela Quicko, mas na plataforma do parceiro.

