PERGUNTAS FREQUENTES

O que devo fazer para participar do
centavinho?

Entrei na sala e perdi, tenho algum
benefício?

Você deve fazer o download do aplicativo e em
seguida se cadastrar.

Você entrara na próxima sala com desconto.

Entrei na sala não dei lance e a sala
fechou, o que acontece?

Como funciona o centavinho?

Se você for o último a entrar na sala e não der
lance, seus tickets da sala serão devolvidos.

Juntamos duas coisas que o público adora para
revolucionar o jeito de comprar barato: jogos e
descontos incríveis. Com o aplicativo Centavinho,
é possível concorrer, de forma justa, a vantagens
gigantes no momento da compra. E nem precisa
ser expert: com o celular na mão, o usuário
escolhe as salas de jogos em que deseja competir.
Caso vença a disputa, feita lance a lance, leva para
casa um produto de alto valor no mercado por
um preço que pode chegar aos 90% de desconto.

Ao vencer uma sala o aplicativo executará uma
animação onde terá o link do site para o cliente
atualizar o cadastro e adquirir o cupom de
desconto pelo pagseguro.

Como faço para entrar na sala?

Como faço para adquirir meu produto?

Dentro do aplicativo existe uma bilheteria onde
você pode adquirir Tickets para participar.

Ao efetuar o pagamento a equipe anjo da guarda
irá entrar em contato com o cliente e esclarecerá
todo o processo de como fazer para adquirir o
seu produto.

Fui o vencedor da sala, o que devo fazer?

Como funciona o sistema de compras de
tickets?
Você vai entra na bilheteria pelo aplicativo e
adquiri o pacote desejado.

Os tickets expiram?
Não, e são acumulativos.

Quanto vale meu lance?
Seu lance vale R$ 0.01 centavo. Mas só lembrando
que depois que você entra na sala não paga nada
por eles.
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