PROMOÇÃO “APARTAMENTO COM PONTOS” DO SEU BELVEDERE
REGULAMENTO
HVM BELVEDERE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
CNPJ sob nº 20.282.080/0001-22
Regulamento:
A PROMOÇÃO “ APARTAMENTO COM PONTOS“ 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 conceder ao comprador pontos para resgate de passagens aéreas junto
à Companhia Aérea Azul na compra de uma unidade do Belvedere Residence,
nos termos desse regulamento.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
1.1 A PROMOÇÃO “APARTAMENTO COM PONTOS 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 01 de novembro de 2018 a 30 de
novembro 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 pelos pontos 200.000
(duzentos mil pontos) que lhe serão disponibilizados para resgate de passagens
aéreas junto a Companhia Azul.
3.2 Para viabilizar a contabilização dos pontos do cliente, necessariamente,
deverá realizar o cadastro junto ao Programa TudoAzul, ocasião em que

receberá um número de identificação a ser utilizado sempre que acessar o site
www.voeazul.com.br/tudoazul.
3.3. Ultrapassada a etapa acima, o cliente deverá observar o Regulamento
TudoAzul, disponível no site supracitado.
3.4. Mecânica de resgate e cancelamento, conforme regulamento da companhia
aérea Azul.
3.5. Os pontos junto a Companhia Aérea serão disponibilizados ao mês
subsequente a compra, após o quinto dia útil.
3.6. O crédito é pessoal e intransferível e terá validade de dez dias úteis.
3.7. A Promoção poderá ser encerrada antes do prazo estabelecido acima, caso
seja alcançada a quantidade máxima de 15 (quinze) contemplados pela
promoção.
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.

