PROMOÇÃO “SEU CARRO COMO FORMA DE PAGAMENTO” DO SEU
BELVEDERE

REGULAMENTO
HVM BELVEDERE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
CNPJ sob nº 20.282.080/0001-22

Regulamento:
A PROMOÇÃO “SEU CARRO COMO FORMA DE PAGAMENTO DO SEU
BELVEDERE”,
desenvolvida
pela
empresa
HVM
BELVEDERE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA com sede na cidade de Campo Grande/MS, na
Rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, 789, sala 3, inscrita no CNPJ sob nº
20.282.080/0001-22, tem como objetivo permitir que o cliente inclua seu veículo
usado como forma de pagamento na compra de uma unidade do Belvedere
Residence, nos termos desse regulamento.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
1.1 A PROMOÇÃO “SEU CARRO COMO FORMA DE PAGAMENTO DO SEU
BELVEDERE” será destinada aos clientes que adquirirem, exclusivamente no
período de vigência da promoção, uma ou mais unidade(s) do empreendimento
BELVEDERE RESIDENCE, desde que cumpridas todas as condições do
presente Regulamento.
1.2 Não serão objeto desta Promoção a distribuição gratuita os produtos
vedados pelo artigo 10 do Decreto nº 70.951/72, assim estabelecidos:
medicamentos, armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou estampido,
bebidas alcoólicas, fumo e derivados deste.
2. INÍCIO/TÉRMINO:
2.1 O presente prêmio terá duração de entre 20 de julho de 2018 a 31 de
agosto de 2018, devendo a efetivação da compra ser concretizada dentro deste
período de vigência.
3. MECÂNICA:
3.1. Para participar da Promoção o cliente deve adquirir um imóvel do
BELVEDERE RESIDENCE, comercializado pela HVM, pelo preço de tabela,
durante o período mencionado e manifestar o interesse em usar veículo de sua
propriedade como forma de pagamento, preenchendo a ficha cadastral e
entregando juntamente com a cópia do documento do veículo ao corretor
credenciado.

3.2 Será feito pagamento do valor do veículo de acordo com a cotação da
tabela FIPE na data da compra, desde que atendidos os requisitos do item 3.3,
bem como seja confirmada tal avaliação por uma das empresas especializadas
abaixo:
RM VEÍCULOS - Rua Rubens Gil de Camilo, 300, Chácara Cachoeira, Nesta.
MARRECO VEÍCULOS - Rua Amazonas, 1237, Centro, Nesta.
DUARTE VEÍCULOS - Rua Dr. Paulo Machado, 383, Jardim dos Estados,
Nesta.
TOMITÃO CARROS E NEGÓCIOS - R. Maranhão, 335 - Vila Rica, Nesta.
3.3. Deverá ainda, o veículo atender aos seguintes requisitos:
i) Veículo nacional usado, com ano de fabricação posterior a 2011;
ii) Quilometragem inferior a 100.000;
iii) Sem blindagem e que esteja em bom estado.
3.4. Além da avaliação a ser realizada, deverá o carro do Participante ser
submetido a vistoria de empresa indicada pela Realizadora, para aferição dos
números de motor e chassi, bem como a documentação submetida à
averiguação de certidões (estaduais e federais) de débitos cíveis e trabalhistas
em nome do proprietário. Não haverá cobrança para o Participante relativa à
avaliação e realização dos laudos acima especificados.
3.5. Não estão contemplados na promoção os veículos oriundos de frotas,
táxis, locadoras, leilões, seguradoras, veículos recuperados de seguradoras
bem como veículos com número de chassi remarcado (REM) ou com qualquer
outra restrição.
3.6. O veículo tem de ser de propriedade do promitente comprador, ou seja,
não poderá sob hipótese alguma ser usado carro de terceiro para fins de
participar da presente promoção.
3.7. O valor integral da FIPE a ser descontado pela HVM no veículo do
participante acontecerá após avaliação e aprovação do veículo em vistoria
cautelar por empresa terceirizada, atendendo a requisitos internos, e em caso
de efetivação da compra da unidade do BELVEDERE RESIDENCE pelo
participante junto à HVM.
3.8 A simulação de fluxo de pagamento solicitada pelo Participante terá como
base o valor de tabela de vendas da Construtora, gerando a respectiva
Proposta de Vendas, onde constará como valor total da unidade a ser
adquirida, a soma entre o valor recebido pelo veículo e mais o saldo a
pagar/financiar, com a consequente assinatura do Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma.
3.9 Não poderá o crédito ser utilizado de forma fracionada, ou seja, como forma
de pagamento de mais de um imóvel. O crédito não poderá ser usado em parte
devendo ser usado o valor de forma integral.
3.10. O crédito recebido pelo participante após avaliação não poderá ser
trocado por dinheiro ou qualquer outro bem, produto, serviço ou direito.

3.11. O crédito é pessoal e intransferível e terá validade de dez dias úteis.
3.12. O valor do veículo não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do
valor total da unidade autônoma a ser adquirida pelo Participante.
3.13. É de inteira responsabilidade do participante armazenar e entregar o
veículo à empresa avaliadora (Garagem), bem como proceder com todos os
trâmites necessários junto à mesma.
3.14. A indicação no interesse em participar da promoção não caracteriza
reserva de unidade.
3.15. Não haverá transferência de propriedade do veículo para a Realizadora
(HVM), sendo emitida autorização de venda do veículo pelo Participante.
Qualquer multa ou responsabilidade tributária sobre o veículo, durante o
período de posse da HVM, caberá a esta.
3.16. É de inteira responsabilidade do participante manter seus dados
cadastrais e pessoais atualizados no cadastro da HVM.
3.17. A Promoção poderá ser encerrada antes do prazo estabelecido acima,
caso seja alcançada a quantidade máxima de 15 (quinze) contemplados pela
avaliação de mercado.
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1. A simples participação nesta Promoção implica total conhecimento e
aceitação deste Regulamento, bem como de seus termos e condições, pelos
participantes ou seus responsáveis.
4.2. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa
e/ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou qualquer outro
fator ou motivo imprevisto, que esteja fora do controle da empresa promotora.
4.3. Eventuais questões omissas serão resolvidas exclusivamente a critério da
realizadora.

