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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “COMPROU GANHOU” 

 

 

A loja TODESCHINI (nome da razão social: BITAR MOVEIS PLANEJADOS COMERCIO E 

SERVICOS LTDA.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº CNPJ: 

21.214.821/000109, com sede na Av. Senador Virgílio Távora, nº. 465, Meireles, CEP. 

60170250, Fortaleza/CE em parceria com a DVG EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 15.649.820/0001-86, localizada 

na Rua Frei Mansueto, nº. 550, Sala 01, Meireles, CEP: 60175-070, Fortaleza/CE, 

regulamenta a PROMOÇÃO “COMPROU GANHOU”, a qual se regerá nos termos e condições a 

seguir estipuladas:  

1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Neste REGULAMENTO:  

a) PROMOÇÃO significa a “PROMOÇÃO COMPROU E GANHOU”;  

b) COMPRADOR(A) é qualquer pessoa física ou jurídica que adquirir uma ou mais unidades 

imobiliárias no Empreendimento VG SUN CUMBUCO, em construção na Lagoa das Rosas, 

Gleba 3A, na cidade de Caucaia/CE. 

2. DA PROMOÇÃO E VALIDADE 

2.1. A presente PROMOÇÃO tem por objetivo premiar o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) que 

adquirir(em) imóvel(is) do Empreendimento VG SUN CUMBUCO, conforme critérios definidos 

neste REGULAMENTO. 

2.1.2. Caso o(s) beneficiado(s) da PROMOÇÃO não tenha(m) como utilizar o prêmio para a(s) 

sua(s) unidade(s) imobiliária(s) do Empreendimento VG SUN CUMBUCO, a loja 

TODESCHINI, concederá um crédito referente ao valor do produto correspondente a 

premiação (Projeto Clean TODESCHINI), podendo ser utilizado na contratação de qualquer 

produto ofertado pela TODESCHINI até 60 (sessenta) dias da entrega do Empreendimento 

desde que o(a) COMPRADOR(A) tenha quitado sua(s) unidade(s), conforme negociação entre 

as partes. 

2.2. A presente PROMOÇÃO terá vigência, para compras das unidades do Empreendimento VG 

SUN CUMBUCO no período de 01/01/2016 até 29/02/2016. 

2.3. A PROMOÇÃO não é válida para a modalidade de aquisição de imóveis através de permuta 

ou em outro Empreendimento que não seja o acima mencionado. 

3. COMO PARTICIPAR: 
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3.1. O(A) COMPRADOR(A), deverá preencher o formulário prévio de vendas, informando na 

oportunidade seus  dados como: nome, e-mail, cadastro de pessoas físicas (CPF) e telefone.  

3.2. Promoção NÃO cumulativa com outra existente, podendo cada pessoa ser contemplada 

uma única vez. 

4. REQUISITOS:  

4.1. Atender todas as condições relacionadas no item “1. DAS DEFINIÇÕES” e desde que, 

taxativamente: 

4.1.1. O(A) COMPRADOR(A) celebre formalmente contrato de promessa de compra de unidade 

autônoma no Empreendimento VG SUN CUMBUCO, e que o MESMO seja aprovado na análise 

de crédito. 

4.1.2. O(A) COMPRADOR(A) esteja adimplente junto a DVG EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. quando da entrega das chaves e a(s) unidade(s) esteja(m) devidamente 

quitada(s). 

5. DA PREMIAÇÃO  

5.1. Cumpridas as exigências dos itens 1, 2, 3 e 4 deste REGULAMENTO, o(a) COMPRADOR(A) 

que efetivamente adquirir unidade(s) autônoma(s) no Empreendimento VG SUN CUMBUCO  e 

após o recebimento das chaves, terá direito ao prêmio da mobília da unidade imobiliária 

adquirida no Empreendimento VG SUN CUMBUCO de acordo com o Projeto Clean da 

Todeschini Móveis Planejados; 

5.2. O(A) COMPRADOR(A) deverá entrar em contato com o departamento de vendas da 

empresa DVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para que seja verificado 

se está dentro dos quesitos pré-definidos; 

5.3. O prêmio NÃO PODERÁ SER transferido em hipótese alguma para terceiros;  

5.4. O prêmio será concedido pela TODESCHINI juntamente com a DVG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

6. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 6.1. A DVG juntamente com a TODESCHINI, reserva-se no direito de alterar o disposto no 

presente REGULAMENTO, a qualquer momento, independentemente de prévia notificação, 

cabendo somente a(o) COMPRADOR(A) a responsabilidade por manter-se informado sobre o 

sistema da PROMOÇÃO, bem como suas alterações; 

6.2. Os participantes declaram desde já, que estão cientes de todo o conteúdo do presente 

REGULAMENTO e que concordam expressa e/ou tacitamente com as cláusulas nele contidas;  

6.3. A simples participação nesta PROMOÇÃO implica no conhecimento e total aceitação deste 

REGULAMENTO, que se encontra disponível. 
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6.4. A critério exclusivo deste regulamento, poderá ser excluído desta PROMOÇÃO qualquer 

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

empresas envolvidas na PROMOÇÃO;  

6.6. Em caso de RESCISÃO do contrato por parte do(a) COMPRADOR(A) terá o pagamento do 

prêmio automaticamente cancelado no mesmo mês da rescisão.  

6.7. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste REGULAMENTO serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela DVG em parceria com a 

TODESCHINI. 

6.8. A PROMOÇÃO de que trata este REGULAMENTO poderá ser cancelada em razão de caso 

fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência da DVG e TODESCHINI sem que tal fato 

importe em qualquer tipo de indenização.  

Fica eleito para toda e qualquer controvérsia, para a qual não for possível uma solução 

amigável, oriunda da interpretação ou execução do presente REGULAMENTO, o fórum da 

cidade de Fortaleza/CE. 

Fortaleza/CE, 01 de janeiro de 2016. 

 

________________________________________________________________________ 

TODESCHINI – Razão social: BITAR MOVEIS PLANEJADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 

 

 
________________________________________________________________________    

   DVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

CIENTE: 

COMPRADOR(A):____________________________________ 

INCRITO(A) CPF:________________________________ 

EMPREENDIMENTO: VG SUN CUMBUCO 

UNIDADE:_________ TORRE:______ 

 

________________________________________________ 

COMPRADOR(A) 

As partes declaram que aceita todos os termos do REGULAMENTO acima descrito, sem 

qualquer exceção, sendo certo que não tenho qualquer dúvida. 

 

Fortaleza/CE, ______ (dia) de _______________(mês) de _______ (ano). 


