REGULAMENTO DA “PROMOÇÃO INDIQUE UM AMIGO COMPRADOR”
A presente oferta promocional “Indique um Amigo Comprador” é instituída é pela
empresa Costallat Ferreira Engenharia e Construções Ltda, CNPJ 65.874.365.0001-08, conforme
duração abaixo com possibilidade de prorrogação, permitindo a participação de todo e qualquer
consumidor, pessoa física ou jurídica, desde que preencham as condições de participação préestabelecidas.
Esta promoção visa contemplar a possibilidade de ganhar valores em prêmios definidos
de acordo com a classificação em que o participante se enquadrar, desde que o “amigo
comprador” indicado adquira uma ou mais unidades do empreendimento “Reserva dos Lagos”.
Para participar, é necessário que o “amigo comprador” indicado além de possuir
interesse, de fato adquira imóvel no Condomínio Residencial “Reserva dos Lagos”. Tal aquisição
somente se concretizará mediante a assinatura do “Contrato de Promessa de Venda e Compra”
da Unidade Autônoma escolhida.
1. DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DOS PARTICIPANTES
1.1.Neste regulamento:
a) Promoção significa “Promoção Indique um Amigo Comprador”;
b) Amigo é toda e qualquer pessoa física ou jurídica indicada pelo Cliente,
Colaborador ou Fornecedor, através do preenchimento do “Termo de Indicação”,
que de fato adquirir uma ou mais unidades do “Residencial Reserva dos Lagos”.
c) O Termo de Indicação é o “documento” que registra todas as informações
pessoais do indicador, a sua classificação, as informações pessoais do amigo
indicado e a data. O termo pode ser acessado no site da Costallat Engenharia –
www.costallat.com.br/promocao. O preenchimento e envio deste oficializa a
participação do amigo comprador e da pessoa que o indicou.
d) Indicador – serão considerados como indicadores todos os clientes,
colaboradores e fornecedores, conforme descrição abaixo.
1.2. São considerados participantes indicadores aqueles que enquadrarem nas
seguintes classificações:
g) Cliente é toda a pessoa física ou jurídica que já adquiriu uma unidade de outro
empreendimento da Costallat Engenharia ou venha a adquirir uma unidade do
“Residencial Reserva dos Lagos” ou ainda que já teve atendimento iniciado cuja
venda já foi autorizada pela construtora e está em processo de fechamento;
h) Colaborador/Funcionário é toda pessoa física que esteja compondo o quadro de
funcionários registrados pela Costallat Engenharia no período em que a promoção
estiver vigente;
i) Fornecedor é toda pessoa física que for proprietário ou colaborador estiver
registrado atualmente em empresa que prestar serviços ou que estabeleceu
relações comerciais com a Costallat Engenharia nos últimos 5 anos anteriores ao
início desta promoção até o período em que a mesma estiver vigente, exceto
empresas ou profissionais autônomos credenciados junto ao CRECI, corretores e/ou
imobiliárias.

2. DA VALIDADE
2.1. A promoção estará vigente de fevereiro/2015 a agosto/2015, com possibilidade
de prorrogação, interrupção ou alteração deste Regulamento a exclusivo
critério da incorporadora/construtora, que divulgará todas as informações no
site www.costallat.com.br/promocao;
2.2. A promoção não é válida para permuta. Considera-se permuta toda e qualquer
aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas quando se tratar de aquisição
mediante troca em outro bens materiais e/ou serviços.
3. COMO PARTICIPAR
3.1. Qualquer indivíduo que se encaixe nas classificações definidas no item 1.2
poderá indicar um ou mais amigos para adquirir uma ou mais unidades do
empreendimento. Para tanto, o participante deverá acessar o site da Costallat
– www.costallat.com.br/promocao, clicar no link da promoção e preencher o
passo “2.Inscrição” uma única vez, que consolidará seu cadastro na Promoção e
posteriormente o passo “3.Indique um Amigo Comprador – Termo de
Indicação”
3.2. O passo “3.Indique um Amigo Comprador - Termo de Indicação”, poderá ser
preenchido com quantas vezes o participante desejar, com indicações de
Amigos compradores diferentes.
3.3. O preenchimento do passo “3.Indique um Amigo Comprador - Termo de
Indicação” deverá constar obrigatoriamente nome completo do participante
indicador, de acordo com o nome que ele previamente preencheu no passo
“2.Inscrição”, nome completo do Amigo Comprador Indicado, número de
telefones para contato e e-mails de ambos.
3.4. No caso de um único amigo ser indicado por dois ou mais participantes, valerá
aquele cuja data de preenchimento do “Termo de Indicação” acusar
antecedência.
3.5. Será desclassificado, automaticamente, o participante que preencher o “Termo
de Indicação” com qualquer dado errado.
3.6. A inscrição não será concluída se o participante não “marcar” no campo ”Li e
concordo com os Termos e Condições previstos no regulamento da Promoção”.
4. REQUISITOS
4.1 Atender as condições relacionadas no item “1.Das definições e classificações dos
participantes” e desde que, taxativamente:
4.1.1. O amigo indicado pelo participante adquira uma ou mais Unidade Autônoma
do Condomínio “Residencial Reserva dos Lagos”, mediante a celebração do Contrato
de Promessa de Venda e Compra de unidade autônoma no empreendimento
“Reserva dos Lagos”.
4.1.2. A bonificação somente será conferida ao participante que atender aos itens
1,2,3 e 4 do presente regulamento;

4.1.3. No momento da bonificação, no caso da classificação como cliente, o mesmo
deve estar adimplente em relação aos pagamentos das unidades adquiridas neste
4.2 Para que os participantes sejam comtemplados pela presente promoção,
deverão obedecer aos seguintes requisitos:
a) Ter formalizado seu registro mediante preenchimento do Termo de Indicação
através do site www.costallat.com.br/promocao;
b) A classificação preenchida no Termo de Indicação deve atender aos requisitos e
ser devidamente comprovável.
5. DA PREMIAÇÃO
5.1. Cumpridas as exigências dos itens 1,2,3 e 4 deste Regulamento, o Participante
que indicar um Amigo Comprador para o empreendimento “Reserva dos Lagos”,
terá como bonificação os seguintes prêmios de acordo com a classificação do
participante:
5.1.1. Se Cliente – Premiação com crédito no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) em loja de eletrodomésticos ou site de compras a definir
pela Costallat Engenharia.
5.1.2. Se Colaborador – Premiação com crédito no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) em loja de eletrodomésticos ou site de compras a definir
pela Costallat Engenharia.
5.1.3. Se Fornecedor – Premiação de crédito no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) em loja de eletrodomésticos ou site de compras a definir
pela Costallat Engenharia.
5.2. O participante ganhador será comunicado pela Incorporadora da bonificação
através do e-mail, ou contato telefônico após 15 dias úteis da assinatura do
Contrato de Venda e Compra do Indicado. Caso o participante ganhador não for
encontrado o prêmio ficará disponível 30 dias corridos.
5.3. O crédito do prêmio deverá ser utilizado no prazo de 30 dias.
5.4. A bonificação não poderá ser transferida em hipótese alguma para terceiros,
nem reembolsada em qualquer proposta de custo equivalente ou permutas.
5.5. No caso de o participante ganhador estar impossibilitado de retirar o prêmio no
estabelecimento definido, o mesmo poderá transcrever este direito `a outra
pessoa através de uma procuração.
6. DISPOSIÇÕES DIVERSAS
6.1. Os participantes da presente promoção aceitam de livre e espontânea vontade,
todos os termos da promoção, irrestrita e expressamente todas as disposições
constantes do presente regulamento.
Havendo casos omissos e questionamentos porventura suscitados, serão
analisados e decididos pela Incorporadora/Construtora.
6.2. A incorporadora/construtora reserva-se o direito de alterar qualquer item desta
campanha promocional, bem como interrompê-la, se necessário for, mediante
aviso prévio, através de publicação no site www.costallat.com.br/promocao.
Eventuais alterações deste regulamento serão realizadas por escrito em
aditamento ao presente;

6.3. A critério exclusivo da Incorporadora/construtora poderá ser excluído desta
promoção qualquer participante que utilize de atitudes ou meios que sejam
considerados ilícitos aos costumes e à ética das empresas envolvidas na
promoção;
6.4. Na ocorrência de falecimento do contemplado, a incorporadora/construtora
considerará a transferência do prêmio aos seus herdeiros e sucessores legais,
desde que indicado pela parte interessada;
6.5. Caso haja a ocorrência de rescisão contratual por parte do amigo indicado até a
data da efetiva concessão da bonificação, restará descaracterizado como
preenchidos os requisitos da Promoção e isto acarretará no cancelamento
imediato da concessão da bonificação ao participante;
6.6. A promoção apenas terá caráter cumulativo nos seguintes termos: o
participante terá direito a tantas bonificações quantos forem os Amigos
Compradores indicados que efetivarem a compra de unidades do
Empreendimento “Reserva dos Lagos” mediante o Termo de Indicação;
6.7. Ao proceder com os atos elencados neste regulamento, o participante declara
possuir ampla e total ciência do mesmo e que concorda com seus termos e
condições, devendo o mesmo, desde já, ser respeitado;
6.8. A “Inscrição” e o “Termo de Indicação” preenchidos através do site da Costallat
(www.costallat.com.br/promocao) são os documentos comprovatórios que
regularizam a participação na campanha por ambas as partes;
6.9. Com a participação no evento promocional em referência, o contemplado,
desde já, concorda e autoriza a utilização, gratuita, de seu nome, dos direitos de
imagem e voz, com vistas à fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham
por objetivo promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de
mídia publicitária, durante e após o término da campanha promocional, ocasião
em que poderá ser enviada uma comunicação à parte, sem qualquer, ônus ou
encargos para a incorporadora/construtora ou empresa promotora ou parceira
deste evento.
6.10.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente
pelos representantes da incorporadora/construtora e somente a critério desta.
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