
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“COMPROU, GANHOU! ” 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

 

1.1 Promoção a ser realizada pela PLANO&PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.230.275/0001-80, com sede à Rua Samuel Morse, 

74 – 13º andar – Brooklin, CEP 04576-060, São Paulo – SP, através de suas SPE´s, 

vendedoras e incorporadoras dos empreendimentos imobiliários, doravante denominadas 

PLANO&PLANO; 

  

1.2 A campanha tem por objetivo conceder 01 CARTÃO PRESENTE da loja LEROY MERLIN 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) - por um tempo certo e determinado – à cada novo 

CLIENTE que adquirir uma unidade de qualquer dos empreendimentos PLANO&PLANO; 

 

1.3 Somente poderão participar desta campanha os adquirentes de unidades imobiliárias dos 

empreendimentos PLANO&PLANO, disponíveis durante seu período de vigência. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 

 

Para fins destinados à esta campanha, considerar-se-ão as seguintes definições: 

 

a) VOUCHER: cartão presente da loja Leroy Merlin com o crédito de R$ 300,00 

(trezentos reais) concedido ao CLIENTE que adquirir uma unidade de qualquer 

dos empreendimentos PLANO&PLANO, durante a vigência desta promoção; 

 

b) CLIENTE: proponente de qualquer empreendimento PLANO&PLANO citado no 

item 4. 

 

3. DA VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO 

 

3.1. Esta promoção denominada de “COMPROU, GANHOU! ” será realizada das 00h do dia 

07/08/2020 até as 23h59 31/08/2020 ou, até atingir-se o LIMITE DISPONÍVEL DE 600 

(seiscentos) VOUCHERS, podendo desta participar APENAS CLIENTES que se 



 

enquadrem nas condições promocionais pré-estabelecidas pela PLANO&PLANO no 

presente regulamento. 

 

4. DOS PRODUTOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA 

 

4.1. Para fins desta promoção denominada “COMPROU, GANHOU! ”, durante seu período de 

vigência disposto no item 3.1 e disponibilidade de VOUCHERS, estão contemplados 

TODOS os empreendimentos PLANO&PLANO disponíveis para aquisição. 

 

5. DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CLIENTE 

   

 

5.1 O CLIENTE que adquirir qualquer unidade de qualquer empreendimento PLANO&PLANO 

conforme item 4, receberá, no ato de entrega das chaves, um VOUCHER no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), com validade até 60 (sessenta dias) a partir de seu recebimento, 

para compras em qualquer unidade das lojas Leroy Merlin, até que seja atingido o limite 

previsto nesta promoção; 

 

5.2 A concessão do VOUCHER somente ocorrerá no ato de entrega das chaves ao CLIENTE, 

devendo o mesmo, estar adimplente com suas obrigações contratuais; 

 

5.3 A quantidade de VOUCHERS será limitada, observado o prazo de vigência da promoção e 

limite estabelecido no item 3, bem como, as demais regras previstas no regulamento. 

 

6. DO PRODUTO ADQUIRIDO COM O VOUCHER 

 

6.1 O CLIENTE, ao receber o VOUCHER e realizar sua compra, está ciente de que a garantia, 

manutenção e assistência técnica serão prestadas exclusivamente pelo fabricante do 

produto, não cabendo à PLANO&PLANO qualquer responsabilidade neste sentido; 

 

6.2 A entrega do VOUCHER supracitado não abrange aos custos relacionados a entrega, 

instalação, manutenção e/ou garantia, cabendo ao CLIENTE, no ato da compra, verificar 

com a loja detentora do voucher a compra dentro do valor do cartão, ou então, arcar com 

eventuais custos adicionais. 



 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO “COMPROU, GANHOU! ” 

 

7.1 Para participar da promoção que rege este Regulamento, o CLIENTE deverá, 

OBRIGATORIAMENTE, além de observar todas as regras descritas no presente 

instrumento, atender as seguintes exigências: 

 

a) Ser proponente de qualquer empreendimento PLANO&PLANO, conforme 

exposto no item 4; 

 

b) Dar, expressa ciência, ao Termo de Aceite anexo ao presente regulamento e, 

disponível no plantão de venda; 

 

c) Estar devidamente adimplente com suas obrigações contratuais, no ato de 

entrega das chaves, para recebimento do VOUCHER. 

 
 

7.2 Para fins desta promoção, NÃO SERÁ CONSIDERADA a participação de: 

 

 

a) Colaboradores da PLANO&PLANO e parentes em linhas reta, colateral e afins, 

até terceiro grau, que sejam proponentes de empreendimentos participantes da 

campanha; 

 

b) CLIENTE que adquira unidade de empreendimentos PLANO&PLANO fora do 

seu período de vigência estabelecido no item 3; 

 

c) CLIENTE que, ao preencher o Termo de Aceite anexo, insira informações de 

forma incompleta, errônea, rasurada ou com dados falsos, de modo que a sua 

inscrição não atenda aos requisitos e condições dispostos neste regulamento ou 

impossibilite o contato direto da PLANO&PLANO ou ainda seja constatada 

qualquer situação fraudulenta de participação; 

 

d) Quaisquer parceiros de vendas que sejam proponentes de empreendimentos 

participantes da campanha; 

 

e) Corretores cadastrados na “Secretaria de Vendas PLANO&PLANO” e parentes 

em linhas reta, colateral e afins, até terceiro grau, que sejam proponentes de 

empreendimentos participantes da campanha. 

 

 

 

 



 

8. ESCOPO GERAL 

 

8.1 O VOUCHER, que trata este Regulamento, confeccionado pela Leroy Merlin, corresponde 

ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por CLIENTE, somente será concedido no ato de 

entrega das chaves da unidade, conforme previsão no item 5.2; 

 

8.2 É condição essencial para participação da promoção “COMPROU, GANHOU! ”, o 

preenchimento correto pelo CLIENTE do Termo de Aceite anexo a este regulamento, no 

ato da assinatura do instrumento de compra e venda; 

 

8.3 O objeto desta promoção, VOUCHER, será concedido – sem prejuízo das demais regras 

estabelecidas no presente regulamento -, unicamente através de cartão presente, não 

podendo, em hipótese nenhuma, recebe-lo em dinheiro, permutá-lo a terceiros ou trocá-lo 

por outro prêmio. Esta promoção tampouco possibilita o troco em dinheiro ou em outro 

bônus de valor menor; 

 

8.4 Cada unidade adquirida por CLIENTE, de qualquer empreendimento participante da 

promoção conforme item 4 - dentro das condições dispostas neste regulamento -, dará 

direito a 1 (um) VOUCHER, não podendo este ser fracionado; 

 

8.5 O CLIENTE será considerado apto para receber o VOUCHER, somente no ato de entrega 

das chaves, devendo estar adimplente com suas obrigações contratuais; 

 

Observação: É CONDIÇÃO PARA RECEBIMENTO DA VOUCHER QUE O CLIENTE 

ESTEJA ADIMPLENTE COM A PLANO&PLANO. 

 

8.6 Somente estão contempladas na promoção “COMPROU, GANHOU! ”, os 

empreendimentos participantes dispostos no item 4, não abrangendo este a qualquer outro 

produto PLANO&PLANO adquirido fora do prazo de vigência estabelecido neste 

regulamento. 

 

 

 

 



 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 A promoção de que trata este Regulamento poderá ser cancelada em razão de caso fortuito 

ou força maior, ou ainda, por conveniência da PLANO&PLANO, sem que tal fato importe 

em qualquer tipo de indenização 

 

9.2 O CLIENTE que aderir ao Regulamento desta promoção cede à PLANO&PLANO, em 

caráter irretratável e irrevogável, e a título gratuito, o direito de imagem e autoriza a 

publicação de seu nome, em qualquer tempo, em todos os meios de comunicação, tais 

como rádio, televisão, jornais, sites, revistas, dentre outros, para a divulgação desta 

promoção; 

 

9.3 O prêmio objeto desta promoção é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua 

negociação ou substituição por outra espécie de bens ou serviços, nem a sua conversão 

em dinheiro ou carta de crédito, conforme disposto no item 8.3; 

 

9.4 Atingido o limite de VOUCHERS disponíveis ou, findo prazo de vigência da promoção 

“COMPROU, GANHOU!”, a PLANO&PLANO comunicará seus clientes através de seus 

canais de comunicação no site e plataformas do instagram e facebook. 

 

9.5 As condições da promoção “ COMPROU, GANHOU! ” não são cumulativas com outros 

programas ou promoções já existentes ou que venham a ser lançadas pela 

PLANO&PLANO ou empresas do Grupo; 

 

9.6 A critério exclusivo da PLANO&PLANO, poderá ser excluído desta Campanha qualquer 

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

empresas envolvidas com a referida Campanha; 

 

9.7 A PLANO&PLANO reserva-se no direito de alterar o disposto neste Regulamento a 

qualquer momento, independentemente de prévia notificação, cabendo somente ao(s) 

adquirente(s) dos imóveis a responsabilidade por manter(em)-se informado(s) sobre o 

sistema da promoção, através do Portal do Cliente PLANO&PLANO na internet. 

 

 

 



 

10. DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

10.1 O CLIENTE participante é integralmente responsável pelo fornecimento de seus dados à 

PLANO&PLANO, expressando ainda a veracidade de todas as informações prestadas; 

 

10.2 A PLANO&PLANO é responsável pela captura e tratamento dos dados pessoais dos 

CLIENTES participantes desta campanha, garantindo a segurança e confidencialidade do 

tratamento desses dados; 

 

10.3 Com a participação nesta Campanha, estarão os participantes aceitando total, irrestrita e 

tacitamente todas as disposições constantes do presente Regulamento, sendo os casos 

omissos e as dúvidas porventura suscitadas analisados e deliberados pela 

PLANO&PLANO. 

 

São Paulo/SP, ______/______/______. 

 

 

Empreendimento___________________________Unidade__________Torre_______ 

 

 

_____________________________________________________ 

COMPRADOR 

 

 

_____________________________________________________ 

COMPRADOR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE ACEITE  

 

Eu, _____________________________ e ____________________________________, 

na qualidade de promitente comprador da unidade autônoma nº____, da torre 

_______________ do empreendimento participante da promoção “COMPROU, GANHOU! 

” denominado ______________________________, DECLARO, DECLARO para os 

devidos fins estar ciente que, receberei o VOUCHER objeto desta promoção, no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) para compras em qualquer loja Leroy Merlin,  apenas no ato de 

recebimento das chaves da unidade que adquiri, devendo pata tanto, estar adimplente com 

as obrigações advindas do contrato celebrado com a PLANO&PLANO. 

Declaro ainda, minha expressa ciência ainda quanto a ausência de responsabilidade da 

PLANO&PLANO pela garantia, manutenção e assistência técnica dos produtos adquiridos 

com o VOUCHER, sendo de responsabilidade exclusiva da loja responsável pela venda dos 

produtos. 

 

 

São Paulo, ____/____/____ 

 

 

_____________________________________________________ 

COMPRADOR 

 

 

 

_____________________________________________________ 

COMPRADOR 

 


