
 
 
 AMIGO VIRA VIZINHO” NEOCONX RIO BONITO 

Leia o regulamento, preencha seus dados e faça suas indicações. 

Se o seu amigo comprar um apartamento, vocês ganham 

R$1.000,00 cada um para usar como quiser.           

 
INDIQUE AGORA! 

Preencha seus dados 

Nome: 

CPF: Telefone: (          ) 

Condomínio: NEO CONX RIO BONITO  Seu apartamento: Bloco ________ Unidade ________ 

E-mail: 

Corretor de preferência (se não tiver, deixe em branco):  

 

Indicação 1 – Preencha os dados do seu amigo 

Nome: 

Telefone: (          ) 

E-mail:  

 

Indicação 2 – Preencha os dados do seu amigo 

Nome: 

Telefone: (          ) 

E-mail:  

 

Indicação 3 – Preencha os dados do seu amigo 

Nome: 

Telefone: (          ) 

E-mail:  

 

Declaro que li e aceito o regulamento, descrito no verso desse material. 

 

 

 

Data: _______/_______/_______                                                           __________________________________ 

                                                                                                                            Assinatura do cliente indicador 



 

REGULAMENTO – PROMOÇÃO “AMIGO VIRA VIZINHO” – NEOCONX RIO BONITO 

 

 

1. EMPRESA PROMOTORA 

1.1. Conx Mendes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, inscrita no CNPJ/MF11.375.255/0001-55, localizada na Rua Funchal, 315, andar 12, 

sala  Vila Olímpia, São Paulo, SP, denominada EMPRESA PROMOTORA, está realizando a PROMOÇÃO “AMIGO VIRA VIZINHO”, que será regida nos 

termos e condições a seguir: 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Neste REGULAMENTO: 

2.2. PROMOÇÃO significa “AMIGO VIRA VIZINHO”; 

2.3. EMPREENDIMENTO significa: NEOCONX RIO BONITO; 

2.4. INDICADOR significa qualquer pessoa física ou jurídica (representante legal), brasileira ou não, compradora de uma ou mais unidades do 

EMPREENDIMENTO, que indicar um ou mais clientes que comprarem uma ou mais unidades no mesmo empreendimento; 

2.5. AMIGO significa a pessoa física ou jurídica (representante legal), brasileira ou não, indicada pelo INDICADOR, que comprar uma ou mais 

unidades do EMPREENDIMENTO. 

 

3. PROMOÇÃO 

3.1. O objetivo da PROMOÇÃO é premiar o INDICADOR e o AMIGO que comprarem uma ou mais unidades do EMPREENDIMENTO, conforme 

critérios definidos neste REGULAMENTO 

3.2. A PROMOÇÃO não é válida para aquisição de imóveis através de permuta. 

 

4. VALIDADE 

4.1. A PROMOÇÃO vigorará a partir de  28 de janeiro de 2019 por período indeterminado, podendo ser suspensa a qualquer momento, a critério 

exclusivo da EMPRESA PROMOTORA, sem prévio aviso; 

4.2. A PROMOÇÃO é válida enquanto durar o estoque. Para obter mais informações, será necessário consultar um corretor. 

 

5. COMO PARTICIPAR 

5.1. Através de formulário impresso: o INDICADOR deverá preencher o formulário de indicação no estande de vendas ( Rua Olivia Guedes 

Penteado, 1432, São Paulo, SP), informar seus dados pessoais e os dados de contato do AMIGO. Ao assinar o formulário de indicação, o INDICADOR 

concorda com o regulamento da PROMOÇÃO. O formulário preenchido deverá ser entregue ao corretor ou ao coordenador do estende de vendas. 

5.2. O INDICADOR poderá indicar um ou mais AMIGOS, para que comprem uma ou mais unidades do EMPREENDIMENTO; 

5.3. Se mais de um INDICADOR indicar um mesmo AMIGO, será considerado válida a indicação mais antiga, e a indicação mais recente será 

excluída. 

 

6. REQUISITOS 

6.1. Atender todas as condições relacionadas no item 2 e desde que, taxativamente: 

6.2. O INDICADOR atenda aos itens 2, 3, 4 e 5 deste REGULAMENTO; 

6.3. O AMIGO celebre formalmente instrumento de compra e venda da unidade do EMPREENDIMENTO; 

6.4. Somente serão consideradas válidas para a PROMOÇÃO as indicações recebidas pela EMPRESA PROMOTORA antes da efetivação da 

compra pelo AMIGO; 

6.5. Não serão consideradas as indicações recebidas pela EMPRESA PROMOTORA após o término da promoção. 

 

7. PREMIAÇÃO 

7.1. O INDICADOR que atender aos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste REGULAMENTO receberá 01 (um) cartão de premiação com o saldo total de 

R$1.000,00 (um mil reais), pessoal e intransferível, que será entregue no recebimento das chaves da unidade do EMPREENDIMENTO adquirida pelo 

AMIGO; 

7.2. O AMIGO que atender aos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste REGULAMENTO receberá 01 (um) cartão de premiação com o saldo total de R$1.000,00 

(um mil reais), pessoal e intransferível, que será entregue no recebimento das chaves da sua unidade do EMPREENDIMENTO. 

7.3. O INDICADOR que indicar mais de um AMIGO receberá 01 (um) prêmio por cada AMIGO indicado que celebrar contrato de compra e venda 

da unidade do EMPREENDIMENTO; 

7.4. No ato do recebimento do prêmio, o INDICADOR deverá assinar um recibo dando à EMPRESA PROMOTORA a plena quitação do título; 

7.5. O cartão de premiação terá validade de 100 (cem) dias após a entrega e poderá ser utilizado no território brasileiro; 

7.6. O PREMIADO será unicamente responsável pela posse e senha do cartão de premiação. 

 

8. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

8.1. Com a participação nesta PROMOÇÃO, os participantes estarão aceitando este Regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas porventura 

nele suscitadas, analisados pela EMPRESA PROMOTORA, cuja decisão poderá ser submetida à consideração do Departamento de Proteção e Defesa 

do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da justiça; 

8.2. Com a participação nesta PROMOÇÃO, os contemplados concordam com a utilização gratuita de seus nomes, dos direitos de imagem e voz, 

com visita para fotografias, filmagens ou gravações, com o objetivo promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de mídia publicitária, 

durante e após o término da campanha promocional, sem qualquer ônus ou encargos para a EMPRESA PROMOTORA; 

8.3. A EMPRESA PROMOTORA poderá alterar qualquer item desta promoção, bem como interrompê-la, se necessário for, mediante prévio aviso 

de 05 (cinco) dias, por meio de e-mail destinada a todos os participantes que estiverem com o processo de indicação em andamento; 

8.4. A EMPRESA PROMOTORA poderá excluir desta PROMOÇÃO qualquer participante que utilize atitudes que fujam às regras estipuladas neste 

Regulamento, ou que sejam consideradas ilícitas aos costumes e ética da EMPRESA PROMOTORA; 

8.5. Em caso de rescisão do contrato por parte do AMIGO indicado, até a data efetiva da entrega do prêmio, o INDICADOR não fará jus ao prêmio, 

passando a não configurar como completa a PROMOÇÃO e isto acarretará no cancelamento da entrega do prêmio ao INDICADOR; 

8.6. A PROMOÇÃO apenas terá caráter cumulativo se o INDICADOR que indicar mais de um AMIGO, e, cumpridas as exigências dos itens 2, 3, 

4, 5 e 6 deste REGULAMENTO, receberá 01 (um) prêmio por cada AMIGO indicado que celebrar contrato de compra e venda da unidade do 

EMPREENDIMENTO; independentemente da quantidade de unidades adquiridas pelo(s) AMIGO(S); 

8.7. Esta PROMOÇÃO não caracteriza, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de negócio entre a EMPRESA PROMOTORA, o INDICADOR 

e o AMIGO. 

8.8 . Duvidas consulte seu consultor de vendas. Regulamento consta no site – www.conx/neoriobonito/detalhesdo projeto. 

http://www.conx/neoriobonito/detalhesdo

