
REGULAMENTO CAMPANHA VERÃO VASCOCIVITAS  
- COMPROU, GANHOU: UM KIT CHURRASCO - 

JANEIRO/2021 
 

 
1. Da Campanha  
1.1. A empresa VASCOCIVITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.951.160/0001-41, com sede na Rua Furriel Luiz 
Antônio de Vargas, nº 154, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.470-130, regulamenta, 
por meio deste documento, a campanha denominada “Verão Vascocivitas - comprou, ganhou: 
um kit churrasco”. 
 
1.2. A Campanha é válida exclusivamente para clientes que comprarem 01 (uma), ou mais, 
unidade habitacional pertencente a qualquer empreendimento da Vascocivitas, apenas no 
período de 18/01/2021 a 21/03/2021. 
 
 
2. Das Condições da Promoção 
 2.1. A Campanha é direcionada aos clientes adquirentes de unidades habitacionais novas, 
pertencentes a qualquer empreendimento da Vascocivitas, sendo denominado “Cliente 
Participante”, desde que observada as seguintes condições, obrigatoriamente:  
a) A compra da unidade habitacional deverá ser realizada apenas no período entre 18/01/2021 
a 21/03/2021; 
b) Será entregue 01 (um) prêmio para cada unidade habitacional adquirida. 
 
2.2. O(s) Cliente(s) Participante(s) promoção ganharão como prêmio: 01 (um) KIT CHURRASCO, 
contendo:  jogo de talheres para churrasco com 12 (doze) peças, sendo 06 (seis) facas para 
churrasco Jumbo, 06 (seis) garfos para churrasco Jumbo, ambos com cabos em madeira e 
lâmina em aço inox, 01 (uma) tábua para churrasco de madeira natural medindo 385 x 202 x 
10mm, 01 (uma) faca para churrasco e 01 (um) garfo trinchante, ambos com cabos em 
madeira polipropileno preto e lâminas em aço inox, sendo todas as peças personalizadas com 
o logo da Vascocivitas, bem como todas peças do kit são da marca Tramontina; 
 
2.3 O prêmio será entregue no prazo de até 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato 
de financiamento na Caixa Econômica Federal, ou, no caso de aquisição por preço à vista, até 
40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato de compra e venda com a construtora; 
 
2.4 O cliente que participar da promoção, deverá retirar o prêmio na sede da Vascocivitas, 
quando o mesmo estiver disponível. Neste caso, um colaborador da empresa, no período 
especificado acima, entrará em contato para passar as informações necessárias através dos 
dados fornecidos pelo Cliente Participante no contrato firmado; 
 
2.5. Caso a Vascocivitas não consiga entrar em contato com o Cliente Participante através dos 
dados fornecidos pelo mesmo, bem como o Cliente Participante não demonstrar interesse de 
retirar o prêmio em até 90 (noventa) dias, perderá o direito de receber o prêmio; 
 
2.6. Não será considerado apto a receber o prêmio aqui previsto, o Cliente Participante que 
estiver com parcelas em atraso e/ou inadimplente, a qualquer título, com a Vascocivitas no 
momento da entrega do prêmio, exceto se houver a regularização da pendência em até 10 
(dez) dias úteis; 
 



2.7. O Cliente Participante autoriza, desde já, a utilização da sua imagem, caso a Vascocivitas, 
diretamente ou por meio de uma empresa por ela contratada, faça divulgações em suas redes 
sociais e site da empresa, referente à promoção ora definida neste regulamento; 
 
2.8. O prêmio é PESSOAL e INTRANSFERÍVEL, não podendo ser doado, nem cedido, em 
nenhuma hipótese, para outras pessoas, bem como não poderá ser trocado por valor em 
espécie da moeda corrente; 
 
2.9. No caso de desistência unilateral por parte do adquirente, resilição, distrato, resolução do 
contrato de aquisição após a assinatura do financiamento na Caixa Econômica Federal, o 
Cliente Participante perderá o direito ao prêmio; 
 
2.10. Esta campanha é direcionada apenas para compra e venda originária, de aquisição de 
unidade habitacional nova. Logo, não está autorizada participar da promoção casos de troca 
de unidade, cessão, transferência e/ou permuta; 
 
2.11. Participando desta promoção, o Cliente Participante declara a ciência total, irrestrita, 
irrevogável, irretratável e expressa de todas as disposições constantes no presente 
regulamento, sendo que, em caso de dúvidas porventura suscitadas, serão as mesmas 
devidamente analisadas pela Construtora Vasco; 
 
3. Das Condições Gerais  
3.1. A Vascocivitas poderá, a qualquer tempo, desconsiderar qualquer Cliente Participante 
desta promoção, caso o mesmo aja de forma considerada contrária aos bons costumes, à 
ordem pública, à moral e à ética, a critério exclusivo da Vascocivitas; 
  
3.2. Esta promoção não é válida para os integrantes da área comercial e de vendas, que 
promovem a comercialização dos empreendimentos participantes, bem como não é válida 
para colaboradores e/ou funcionários da Vascocivitas e profissionais autônomos que atuam 
para a Vascocivitas; 
 
3.3. O presente Regulamento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado a qualquer tempo, a 
critério exclusivo da Vascocivitas, não havendo a necessidade de aviso prévio; 
 
3.4. O regulamento está disponível no link: 
http://www.construtoravasco.com.br/regulamento.pdf 

 
3.5. Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para dirimir todas e quaisquer dúvidas, impasses 
e/ou litígios decorrentes deste regulamento, com a exclusão de todos os outros, por mais 
especiais e/ou privilegiados que sejam. 
 
 

http://www.construtoravasco.com.br/regulamento.pdf

