
                       

 
   

   

 Rua Funchal, 375 | 12º andar 

04551-060 | Vila Olímpia | São Paulo | SP 

Tel. +55 11 3055 2244 

Fax +55 11 3055 2495 

 

 

 

REGULAMENTO DA 

CAMPANHA “MARÇO PREMIADO” 

 

 

1. DA EMPRESA PROMOTORA 

 

Conx Empreendimentos Imobiliários, com sede nesta Capital, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 

375, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob n. º 01.900.191/0001-00, doravante 

denominada simplesmente INCORPORADORA. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 

2.1. Neste regulamento: 

a) PROMOÇÃO significa a campanha “MARÇO PREMIADO”; 

b) EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES: NeoConx Rio Bonito, NeoConx Pirituba, NeoConx 

Freguesia, NeoConx Sapopemba, NeoConx Santa Catarina. 

c) CLIENTES são aqueles que adquiriram uma ou mais unidades autônomas do 

EMPREENDIMENTO, contanto que estejam aptos a receber as chaves, ou seja, aqueles que 

estiverem com todas as suas obrigações cumpridas e, consequentemente, possam receber as chaves 

da unidade autônoma; 

d) CONTRATO são os “Instrumentos Particulares de Promessa de Venda e Compra de 

Unidades Autônomas” do EMPREENDIMENTO; 

e) PRÊMIO: Cartão pré-pago de bandeira Visa, ou Mastercard, no valor de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) destinado aos clientes adquirentes das unidades do EMPREENDIMENTO valor 

este compatível para a aquisição de eletrodoméstico de maior porte denominado “linha branca”, 

sendo estes geladeira, fogão, micro-ondas e freezer, em qualquer loja do setor. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

3.1. A PROMOÇÃO é aberta exclusivamente aos CLIENTES que efetivarem a compra de uma 

ou mais unidades autônomas no EMPREENDIMENTO durante o período de validade da 

PROMOÇÃO, o qual se encontra indicado no item 4.1, e estiverem com todas as suas obrigações 

cumpridas até o momento da entrega das chaves, e, caso necessário, assinarem o financiamento com 

o agente financeiro conforme disposição contratual, e consequentemente, possam receber as chaves 

da unidade autônoma. 

3.2. A PROMOÇÃO não é válida para os casos de permuta de unidades autônomas. 

3.3. A PROMOÇÃO não é válida para unidades autônomas adquiridas através de instrumentos 

particulares ou públicos de cessão de direitos e obrigações firmados com clientes. 

 

4. DA VALIDADE 

4.1. A PROMOÇÃO será válida para as unidades autônomas comercializadas entre os dias 

01/03/2020 a 30/04/2020, podendo ser prorrogada a critério exclusivo da INCORPORADORA. 

 

5. DOS REQUISITOS 
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5.1. Para os CLIENTES serem contemplados pela PROMOÇÃO, os CLIENTES devem estar 

aptos a receber as chaves da unidade autônoma, com todas as suas obrigações cumpridas, conforme 

estipulado no CONTRATO devidamente assinado junto à INCORPORADORA.  

5.2. Perderão, os CLIENTES, o direito à premiação se, por qualquer razão, houver atraso nos 

pagamentos e/ou em caso de distrato do contrato e/ou no caso de assinar cessão de direitos e 

obrigações contratuais referente à unidade autônoma adquirida.  

5.3. Os CLIENTES deverão preencher o formulário anexo para que tenham direito a receber o 

PRÊMIO. 

 

6. DA CONTEMPLAÇÃO DOS CLIENTES 

6.1. Os CLIENTES contemplados receberão o PRÊMIO no prazo de 90 dias, contados da 

efetiva entrega das chaves da unidade autônoma adquirida. 

6.2. O eletrodoméstico será adquirido diretamente pelo cliente, no estabelecimento comercial de 

sua escolha, a qual será a única responsável pela emissão da Nota Fiscal e Certificado de Garantia, 

bem como por eventual vício ou defeito do produto, ficando a INCORPORADORA isenta e imune 

de quaisquer responsabilidades. 

6.3. O atraso no pagamento das obrigações assumidas pelos CLIENTES, conforme definido no 

item 5.2 supra, ensejará na perda do direito ao benefício objeto da presente PROMOÇÃO, não 

podendo os CLIENTES pleitearem o recebimento do produto, ainda que os valores em aberto 

sejam pagos posteriormente. 

6.4. Os CLIENTES serão comunicados pela INCORPORADORA por meio de correio 

eletrônico ou telefone indicado no CONTRATO celebrado com a INCORPORADORA, para a 

aquisição da unidade autônoma do EMPREENDIMENTO. 

6.5. O PRÊMIO não poderá ser transferido em hipótese alguma, para outras pessoas, nem 

reembolsado em dinheiro ou cedido para terceiros em função de cessão da unidade autônoma 

compromissada, e, nem por outra forma qualquer. 

 

7. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

7.1. Com a participação no evento promocional em referência, os CLIENTES, desde já, 

concordam e autorizam a utilização, gratuita, de seus nomes, dos direitos de imagem e voz, com 

vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação 

dos resultados e consequente reforço da mídia publicitária, durante e após o término da campanha 

promocional, sem qualquer ônus ou encargos para a INCORPORADORA. 

7.2. Com a participação neste evento estarão os participantes aceitando total, irrestrita e 

tacitamente todas as disposições constantes do presente regulamento, sendo os casos omissos e as 

dúvidas porventura nele suscitadas, analisados e solucionados exclusivamente pela 

INCORPORADORA. 

7.3. A INCORPORADORA reserva-se o direito de alterar qualquer item desta campanha 

promocional, sem aviso prévio dos participantes, que estiverem com o processo de indicação em 

andamento. 

7.4. Eventuais alterações deste REGULAMENTO serão realizadas por Termo escrito, em 

aditamento ao presente. 
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7.5. A critério exclusivo da INCORPORADORA poderá ser excluído desta PROMOÇÃO 

qualquer participante que utilize atitudes que sejam consideradas ilícitas aos costumes e a ética das 

empresas envolvidas com a promoção. 

 

 

 

 

 


