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REGULAMENTO NESPRESSO 

 

 

Promoção a ser realizada por API SPE 69 PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.133.597/0001-17, com sua 

sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, aqui 

denominada simplesmente “INCORPORADORA”. 

 

Esta promoção contemplará indistintamente a todos os que cumprirem integralmente as 

disposições deste Regulamento. 

 

1. Período de Vigência: Esta Promoção terá início em 07/11/2018 e encerrar-se-á em 

31/12/2018. 
 

1.1. A promoção de que trata este Regulamento poderá ser cancelada em razão de caso 

fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência da INCORPORADORA, sem que tal 

fato importe em qualquer tipo de indenização. 

 

2. Empreendimento Participante da promoção: “CONDOMÍNIO BUONA VITA 

ATIBAIA”, Bairro dos Pires, matrícula CRI 103.171, adiante denominado apenas 

“Empreendimento”. 
 

3. Participantes: Promoção exclusiva para clientes que já possuem cadastro junto à 

INCORPORADORA, que recebam da mesma um e-mail marketing e/ou um card de 

whatsapp, observadas as condições deste regulamento, em especial as que seguem abaixo: 

 

3.1. O e-mail marketing e/ou whatsapp conterá um link de acesso ao site da 

INCORPORADORA, no qual o cliente interessado em participar da promoção deverá, 

obrigatoriamente, acessar e incluir as suas informações pessoais, as quais serão validadas 

com o cadastro pré-existente. 

 

3.2. Após a validação dos dados, o sistema gerará um voucher com código para que o 

cliente apresente quando da visita ao stand de vendas, sendo assim, a validação de que trata 

a cláusula 3.1 supra deverá ocorrer em data anterior à referida visita. 
 

3.3. O não cumprimento desta obrigação de cadastro fará com que o cliente perca o direito 

ao benefício previsto na Cláusula 04 infra. 
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4. Objeto: Os clientes que comparecerem ao stand de vendas do “Empreendimento”, 

portanto o voucher de que trata a cláusula 3.2 supra, ganharão da INCORPORADORA uma 

máquina de café Nespresso AUT.19BARSC30-BR BC1, Código NLC30BRBCO1, na cor 

branca. 
 

4.1. A máquina de café será entregue ao cliente no stand de vendas do “Empreendimento”, 

desde que o mesmo apresente o voucher especificado na cláusula 3.2 supra. 

 

5. O não comparecimento do cliente no “Empreendimento”, no prazo de vigência 

estabelecido neste regulamento, fará com que o mesmo perca o direito ao benefício desta 

promoção. 

 

6. O produto aqui objetivado possui garantia do fabricante. A INCORPORADORA não 

se responsabiliza por vícios do produto relativo à qualidade, defeitos e condições de uso, 

devendo o cliente recorrer ao fabricante do produto, nos termos do artigo 12 do Código de 

Defesa do Consumidor.  

 

7. O benefício objeto desta promoção não poderá ser trocado por qualquer outro brinde, 

convertido em dinheiro ou descontos, sendo ainda de caráter pessoal e intransferível, nos 

termos do cadastro efetivado no site. 

 

8. A concessão do benefício desta promoção está vinculada ao atendimento, pelo cliente, a 

todas as condições estabelecidas neste Regulamento. 
 

9. Participam da promoção todos aqueles que obedecerem aos itens descritos acima, com 

exceção dos corretores e todos os demais colaboradores, seus cônjuges e parentes de primeiro 

grau, que tenham trabalhado nas equipes de vendas responsáveis pela comercialização do 

“Empreendimento”.  
 

10. A critério exclusivo da INCORPORADORA, poderá ser excluído desta PROMOÇÃO 

qualquer cliente que utilizar-se de atitudes que fujam às regras estipuladas neste Regulamento, 

ou que sejam consideradas ilícitas pela INCORPORADORA. 

 

11. Será excluído da promoção o cliente que, de qualquer forma tentar infringir ou fraudar as 

regras aqui descritas. 

 

12. O cliente autoriza a INCORPORADORA, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do 

término do Período de Vigência desta promoção, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens, 

sem qualquer ônus para a empresa, para divulgação desta Promoção e de seus resultados, em 

qualquer tipo de mídia. 
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13. Os casos omissos ou conflitos que porventura surgirem deste Regulamento serão 

solucionados, de forma soberana e irrecorrível, pela INCORPORADORA por uma comissão 

constituída especificamente para este fim. 

 

14. A INCORPORADORA reserva-se no direito de alterar o disposto neste Regulamento a 

qualquer momento, independentemente de prévia notificação, cabendo somente aos clientes a 

responsabilidade por manterem-se informados sobre o sistema da promoção, através da 

Central de Relacionamento ou da página www.tecnisa.com.br/regulamentos.  
 

15. A participação nesta Promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos 

neste Regulamento. 
         
 
 
                                                         

http://www.tecnisa.com.br/regulamentos

