- REGULAMENTO –
PROMOÇÃO HORA CERTA RIO VERDE
1. DA PROMOÇÃO: A promoção nomeada como “HORA CERTA” é uma iniciativa da RIO VERDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 47.769.120/0001-11, sediada na Av. Carlos Kuntz
Bush, nº 601, Limeira/SP, CEP 13.485-346 e envolve seus empreendimentos imobiliários adiante
indicados.
2. EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES:
2.1. ARTZ RESIDENCIAL (LIMEIRA/SP)
2.2. PATIO DAS PALMEIRAS (LIMEIRA/SP)
2.3. PLAZA ALTA (ARARAS/SP)
2.4. BOSSA NOVA (RIO CLARO/SP)
2.5. TOUS (PIRACICABA/SP)
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
3.1. A campanha HORA CERTA consiste na concessão de um VALE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS,
da rede FAST SHOP, fornecido através de VOUCHER, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixo
e irreajustável, aos CLIENTES – pessoas físicas ou jurídicas – que adquirirem uma das unidades
dos empreendimentos participantes da campanha, pelo preço de tabela, durante o período
estabelecido na cláusula 3.2.
3.2. O VALE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO é válido para contratos de compra assinados entre os
dias 30 de janeiro e 30 de maio de 2018 e será entregue ao CLIENTE em conjunto com as chaves
da unidade adquirida.
3.3. O VALE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO poderá ser utilizado pelo CLIENTE de acordo com as
regras da rede FAST SHOP, que hora estabelece que a utilização poderá ser feita em qualquer
loja física da rede estabelecida no Brasil, durante o período de 6 meses (180 dias), contados à
partir da data do VOUCHER.
3.4. O CLIENTE PARTICIPANTE deverá completar eventual diferença que ultrapasse o crédito de R$
10.000,00 (dez mil reais) e, caso não o utilize na totalidade, não será restituído do saldo
restante.
3.5. O VALE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO não poderá ser substituído por dinheiro.
3.6. Somente terá direito aos benefício concedido nesta campanha, os CLIENTES que estiverem e
permanecerem adimplentes com todas as obrigações contratuais junto à RIO VERDE.
3.7. Não farão parte desta promoção unidades adquiridas através de trocas.

4. O Regulamento desta Campanha está disponibilizado pela RIO VERDE por meio do site
www.rioverde.com.br e/ou www.horacertarioverde.com.br .

Limeira, 26 de janeiro de 2018.
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