Regulamento da Promoção "ARRAIÁ DE VENDAS"

1.

A VISIONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ sob o nº 08.849.049/0001-25, com sede nesta Cidade, na Estrada da Gávea, nº 696,
grupo 302/308, São Conrado, CEP: 22610-002, neste ato representada por seu Representante
Legal, doravante chamada de VISIONE, lança a promoção "ARRAIÁ DE VENDAS", doravante
chamada de PROMOÇÃO.

2.

Serão elegíveis para participar da PROMOÇÃO todas as pessoas físicas que compraram
qualquer unidade de qualquer SPE da VISIONE , em junho de 2021, bem como aquelas que
comparecerem ao Stand de vendas, em visita agendada ou espontânea, no dia do evento,
03/07/2021, desde que entreguem sua documentação para análise de crédito naquele dia.

3.

A PROMOÇÃO ocorrerá em data certa e improrrogável, no dia 03/07/2021, e consistirá na
obtenção do direito de receber, mediante dinâmicas típicas de festas juninas, 01 (um) voucher
provisório, que será trocado por um cartão da AMERICANAS.COM , contendo 01 (um) dos
brindes abaixo descritos:

a)

Pipoqueira Pop Time Pip B-02 Britania, melhor descrito no link abaixo, e com 05 (cinco)
unidades disponíveis, no valor unitário de R$ 118,99 (cento e dezoito reais e noventa e
nove centavos), conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/120166881?pfm_carac=Cozinha%20Criativa&
pfm_index=1&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&voltag
em=110%20volts

b)

Grill Gourmet Burger, melhor descrito no link abaixo, e com 05 (cinco) unidades
disponíveis, no valor unitário de R$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa
centavos), conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/132531639?pfm_carac=Grill%20e%20Sanduic
heira&pfm_index=22&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid
&voltagem=110V
Estrada da Gávea nº 696 | Grupo 302 | São Conrado | Rio de Janeiro | RJ
Tel.: 21 3322 0038
www.visioneonline.com.br

c)

Aspirador de Pó Philco Ciclone Force 2, melhor descrito no link abaixo, e com 04 (quatro)
unidades disponíveis, no valor unitário de R$ 186,14 (cento e oitenta e seis reais e
quatorze centavos), conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/134231584?pfm_carac=Aspirador%20de%20
P%C3%B3&pfm_index=3&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_g
rid&voltagem=110V

d)

Liquidificador Oster, melhor descrito no link abaixo, e com 04 (quatro) unidades
disponíveis, no valor unitário de R$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa
centavos), conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/1847309003?pfm_carac=Liquidificador&pfm
_index=4&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&voltagem=
220V

e)

Processador Viva Preto, melhor descrito no link abaixo, e com 03 (três) unidades
disponíveis, no valor unitário de R$ 220,14 (duzentos e vinte reais e quatorze centavos),
conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/125053341?pfm_carac=Processador%20de%
20Alimentos&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&voltage
m=220%20volts

f)

Air Fryer Mondial AF-34, melhor descrito no link abaixo, e com 03 (três) unidades
disponíveis, no valor unitário de R$ 297,41 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e
um centavos) conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/1521479897?pfm_carac=Fritadeira%20El%C3
%A9trica&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&voltagem=
110V

g)

Fr-17 - Forno Elétrico 36l Family 220v - Mondial, melhor descrito no link abaixo, e com 03
(três) unidades disponíveis, no valor unitário de R$ 297,49 (duzentos e noventa e sete
reais e quarenta e nove centavos) conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
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https://www.americanas.com.br/produto/133428772?pfm_carac=Forno%20El%C3%A9t
rico&pfm_index=8&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&v
oltagem=220V

h)

Cafeteira Elétrica Nespresso Essenza MIni, melhor descrito no link abaixo, e com 03 (três)
unidades disponíveis, no valor unitário de R$ 339,99 (trezentos e trinta e nove reais e
noventa e nove centavos) conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/3171327041?pfm_carac=Cafeteira&pfm_inde
x=13&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&voltagem=110
V

i)

Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32GB, melhor descrito no link abaixo, e com 02
(duas) unidades disponíveis, no valor unitário de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove
reais) conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/1834712063?DCSext.recom=RR_category_pa
ge.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_category_page.rr1
CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1

j)

Smart TV LED 32” Samsung 32T4300, melhor descrito no link abaixo, e com 01 (uma)
unidade disponível, no valor unitário de R$ 1.328,09 (um mil, trezentos e vinte e oito reais
e nove centavos) conforme consulta realizada na data de 30/06/2021.
https://www.americanas.com.br/produto/1618074503?pfm_carac=Smart%20TV&pfm_
page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid

4.

Para que seja confirmado o direito a obtenção do Voucher, o CLIENTE deverá concretizar a
compra da unidade, com a assinatura da Promessa de Compra e Venda e o pagamento de, pelo
menos, 10% de sinal, no ato ou posteriormente. Após a confirmação deste pagamento, o
Voucher será entregue ao ADQUIRENTE através do setor de Relacionamento com o Cliente da
VISIONE.
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5.

Na hipótese de eventual inadimplência de qualquer parcela do fluxo de pagamento previsto no
Contrato, rescisão ou distrato do Contrato, esta PROMOÇÃO perderá sua validade
automaticamente em relação ao ADQUIRENTE, ocasião em que a VISIONE ficará dispensada da
obrigação de concessão entrega do Voucher.

6.

O adquirente será excluído automaticamente da Promoção, a critério exclusivo da
INCORPORADORA, em caso de fraude comprovada, seja na dinâmica onde o direito de
obtenção do voucher será adquirido, seja na etapa pré-contratual, ou ainda no curso do
Contrato.

7.

As características da PROMOÇÃO foram previamente definidas pela VISIONE e a seu livre
critério, não havendo possibilidade de discordância ou questionamento pelo ADQUIRENTE,
constituindo-se em uma condição especial de negócio.

8.

As dúvidas e informações adicionais referentes a esta PROMOÇÃO deverão ser,
preliminarmente, dirimidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente de VISIONE, através do
telefone (21) 3322-0038 ou do e-mail relacionamento@visioneonline.com.br.

9.

Este

Regulamento

está

à

disposição

dos

interessados

pela

Internet,

no

site

www.visioneonline.com.br.

10. Cada ADQUIRENTE enquadrado na promoção, assinará uma cópia do presente regulamento,
que passará a fazer parte integrante de seu Contrato.

11. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Promoção,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Rio de Janeiro/RJ, 03 de julho de 2021.
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