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Aproveite a promoção   

INDIQUE e GANHE   

 
 
  

 
  

 Indique um AMIGO para ser seu VIZINHO   
e leve o bônus AMIGO*   

 6 meses de condomínio Grátis   
  
  
 
  
  

 Promoção válida de 01/02/2022 até 31/03/2022  
 
  
 
 
  

Válido para todas as fases do Empreendimento.  
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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO   
Bônus INDIQUE e GANHE    

(“Regulamento”)  
  
  

  
  

As condições para participação de Clientes da KARVAS GRM 06 
INCORPORADORA SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.082.773/0001-34, com 

sede na Rua Dr. Luiz Migliano, nº 1110, 3º andar - 304 São Paulo/SP - CEP 05711-

000, a seguir denominada “KARVAS GRM” que indicarem Amigo para aquisição de 

unidades do empreendimento PARQUE LAZIO na PROMOÇÃO “INDIQUE e 
GANHE” são as seguintes:   

  
  
1. A PROMOÇÃO é aberta exclusivamente ao CLIENTE, cuja venda esteja 

formalizada, ou seja, com o contrato de aquisição validado junto à KARVAS 
GRM, que indicar um AMIGO, e este assinar o respectivo contrato de venda e 

compra de uma ou mais unidades do referido empreendimento.  

  
2. Esta PROMOÇÃO é válida de 01/02/2022 a 31/03/2022 (“Período da 

Promoção”). 

  
3. Para participar da PROMOÇÃO, o CLIENTE deverá indicar um ou mais AMIGO 

para a aquisição de uma unidade no Empreendimento. Para que o CLIENTE 
seja elegível ao Prêmio da Promoção, o AMIGO deverá assinar formalmente 

Contrato de Particular de Compromisso de Venda e Compra de unidade do 

Empreendimento diretamente com a KARVAS GRM (“Contrato”), durante o 

Período da Promoção.    

  
O Contrato somente será considerado celebrado mediante:   

  
(i) a devida aprovação de crédito da proposta do AMIGO pela equipe 

da KARVAS GRM, dentro dos critérios por ela;  
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(ii) da assinatura Contrato de Particular de Compromisso de Venda 

e Compra de unidade do Empreendimento;   

 

(iii) da validação das assinaturas com a compensação do crédito da 

parcela de sinal e complemento se houver; 

  
4. A indicação do AMIGO pelo Cliente deverá ser feita:   

  
(i) por WhatsApp, com envio de mensagem ao +55 (17) 99753-3798;  

 

              ou,   

  
(ii) por correspondência eletrônica direcionada ao endereço de e-

mail: lazio@grmincorporadora.com  

 

(iii) pessoalmente, ocasião em que o AMIGO deverá informar à 

KARVAS GRM que é uma indicação, com a devida identificação 

do CLIENTE que o indicou (formulário modelo no final deste 

regulamento).   

  
Em qualquer das hipóteses mencionadas, o AMIGO deverá, no momento de 
celebração do Contrato, assinar o Termo de Indicação (“Anexo”), com 
formalização da identificação do CLIENTE que o indicou. Caso o AMIGO não 
indique os dados do CLIENTE, nos termos do Anexo, no momento do 
preenchimento de ficha cadastral ou, no máximo, até o momento da assinatura do 
Contrato com a KARVAS GRM, o CLIENTE não fará jus à premiação, 
independente da celebração, ou não, do Contrato pelo AMIGO.  

  
5. Não será devida nenhuma premiação em caso de indicações feitas ou 

informadas à KARVAS GRM após a assinatura do Contrato pelo AMIGO com a 

KARVAS GRM.  

  

mailto:lazio@grmincorporadora.com
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6. Os dados do AMIGO a serem fornecidos pelo CLIENTE serão nome e telefone, 

e serão tratados pela KARVAS GRM com a finalidade de abordagem para 

prospecção e formação de banco de dados e envio de mensagens.  

  
7. O valor total desta promoção será o valor equivalente a 6 meses das despesas 

ordinárias de Condomínio do CONDOMINIO PARQUE LAZIO.  

  
8. A premiação será paga ao CLIENTE no prazo de até 30 (trinta dias) da 

Assembleia de Instituição do Condomínio, ou se for CLIENTE da fase 2, 

contatos da data de expedição do auto de Conclusão – habite-se final do 

empreendimento;    

  
9. O CLIENTE poderá escolher a forma de recebimento da sua promoção, assim, 

o prazo para escolha será em até 05 dias da expedição do habite-se, ocasião 

em que a KARVAS GRM informará pelos canais de comunicação com o mesmo.  

  
10. O valor total deste BÔNUS poderá ser pago da seguinte forma:  

        
(a) diretamente à administradora do condomínio na data de cada vencimento 

da cota condomínio. Observando que não estão inclusos nesta promoção 

às despesas extraordinárias (benfeitorias), de enxoval ou qualquer outra 

que não seja ordinária (custo mensal das despesas condominiais);  

  
(b) mediante crédito total das despesas ordinárias de 6 MESES de 

condomínio do PARQUE LAZIO, por meio de um cartão da bandeira 

Mastercard carregado com o valor, que poderá ser utilizado em qualquer 

loja de sua preferência, seja de forma presencial ou por meio de e-

commerce (“Prêmio”).  

  
11. O Prêmio do cartão não poderá ser convertido em dinheiro e, assim, a função 

saque do cartão não está disponível.  
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12. Se optar pelo cartão, o Prêmio poderá ser utilizado pelo prazo de 3 (três) anos, 

em todo o território nacional, sendo que, caso não haja movimentação no cartão 

por períodos superiores a 6 (seis) meses consecutivos, o cartão será bloqueado 

por motivos de segurança. Nessa hipótese, bastará que o Cliente entre em 

contato com a gerenciadora do cartão para que ocorra o desbloqueio do prêmio 

em até 72 (setenta e duas) horas.   

  
12.1. Os contatos da gerenciadora do cartão constarão da documentação de 

entrega do Prêmio.  

  
13. Não há limite para o número de AMIGOS que podem ser indicados, sendo que 

caso mais de um AMIGO venha a celebrar o Contrato com a KARVAS GRM, ou 

um AMIGO venha a Celebrar mais de um Contrato com a KARVAS GRM, o 

Cliente receberá o Prêmio na mesma proporção.   
  

14. O CLIENTE será comunicado pela KARVAS GRM por e-mail, ou 

correspondência física, sobre a formalização do processo de aquisição do seu 

AMIGO, bem como, sobre a data para recebimento do Prêmio.   

  
15. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa ou 

cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro 

ou motivo que comprometa a realização da mesma de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado, caso 

em que não será devida nenhuma indenização ou compensação aos 

participantes da Promoção e/ou aos eventuais terceiros prejudicados.   

  
16. A Participação do CLIENTE na Promoção não configura, sob qualquer aspecto, 

atividade de corretagem.  

  
17. Os participantes da presente Promoção têm ampla e total ciência dos termos 

deste Regulamento e aceitam, de forma total e irrestrita todas as disposições 

dele constantes.  
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18. Com a participação nesta Promoção, os participantes expressamente autorizam 

a utilização, a título gratuito, pela KARVAS GRM, de seus nomes, imagem e/ou 

voz, que deverão ser utilizados com a finalidade de promover a divulgação dos 

resultados da Promoção, pelo prazo de 1 (ano) a contar do encerramento da 

Promoção.   

  
19. Com a participação nesta Promoção, o participante expressamente autoriza a 

utilização, a título gratuito, pela KARVAS GRM, de seus nomes, imagem e/ou 

voz, com vista a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por 

objetivo promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de mídia 

publicitária, em qualquer tipo de mídia, exemplificativamente, mas não 

restritivamente, mídia impressa, digital, televisão aberta e/ou paga, Internet, spot 

de rádio, bem como quaisquer outros meios capazes de divulgar o nome, 

imagem e/ou voz do participante contemplado, durante e após o término da 

campanha promocional, sem qualquer ônus ou encargos para a KARVAS GRM.  

  
20. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos exclusivamente pelos 

representantes da KARVAS GRM.   

  
21. O presente Regulamento será divulgado no site do Empreendimento  

(https://parquelazio.com.br/).  
  
  
  
   

Limeira/SP, 01 de fevereiro de 2022.  
  

  
  
  

KARVAS GRM 06 INCORPORADORA SPE LTDA.  
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TERMO DE INDICAÇÃO 
DA PROMOÇÃO INDIQUE e GANHE 

 

Promoção válida de 01/02/2022 até 31/03/2022 
 

  
  
Declaro, nos termos do Regulamento da Promoção INDIQUE e GANHE, que fui 
indicado pelo(a): _______________________________________________, 
adquirente da unidade: ________________ Bloco: __________________.  
  
  
AMIGO INDICADO:  

_______________________________________________________________________  

(nome completo)  

 

RG: __________________________  CPF: ____________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________  

Telefones: __________(res)_____________(coml)______________(cel) ____________ 

 

Unidade Pretendida/Adquirida: ____________-  Bloco: ____________  

  
  

  
Limeira/SP, _____ de ______________ de 20____.  

  
  
  

Assinatura:___________________________________________________  
 


	TERMO DE INDICAÇÃO

