
 

 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO NA PLANETA BLACK FRIDAY É EM DOBRO 

 

1) OBJETIVO DA PROMOÇÃO  
A promoção “Na Planeta Black Friday é em Dobro” é promovida pela CONSTRUTORA PLANETA 
LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob nº 04.132.350/0001-62, com sede na cidade de 
Sorocaba/SP, na Rua Octaviano Gozzano nº 325, 12º andar, Parque Campolim, CEP 18.048-
100, e consiste em oferecer descontos no valor final do apartamento ou casa, e prêmio de vale 
compras em empreendimentos selecionados. 

 2) PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO  
A promoção é válida para as compras realizadas e com o respectivo instrumento particular de 
compromisso de compra e venda assinado no período compreendido entre 20 de novembro 
de 2021 a 30 de novembro de 2021. A referida promoção não contempla nenhum tipo de 
sorteio ou operação assemelhada, não estando sujeita, portanto, às disposições da Lei 
5.768/71.  

3) UNIDADES PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO  
A promoção é válida para a compra de seguintes unidades: Avant-Garde; Épico; Ícone; La Vista 
Moncayo; Vermont View; Dijon; Beethoven; Bellagio e Tirreno, desde que sejam do estoque da 
Construtora Planeta e não tenham sido objeto de moradia anterior.  

4) O PRÊMIO  
O prêmio objeto da promoção consiste em oferecer descontos de até R$51.600,00 e vale 
compras de até R$50.000,00 respectivamente para os produtos, unidades e valores descritos 
abaixo:  

EMPREENDIMENTO VALE COMPRAS (VALOR) 
La Vista Moncayo R$9.000,00 

Edifício Dijon R$50.000,00 
Beethoven R$12.000,00 

Bellagio Residences R$15.000,00 
Tirreno Residences R$10.000,00 

 

EMPREENDIMENTO UNIDADE DESCONTO (VALOR) VALE COMPRAS (VALOR) 
Vermont View 181 R$51.600,00 R$17.000,00 

Ícone 251 R$37.900,00 R$12.000,00 
Avant-Garde 243 R$27.800,00 R$7.000,00 

Épico 255 R$22.100,00 R$6.000,00 
 

 



 

 

4.1 A forma de pagamento dos produtos que oferecem desconto será descrita abaixo: 

VERMONT (181) TABELA BLACK FRIDAY 
ATO R$371.400,00 R$362.115,00 

8 MENSAIS R$24.700,00 R$24.082,00 
FINANCIAMENTO R$1.493.000,00 R$1.455.675,00 

TOTAL R$2.062.000,00 R$2.010.450,00 
 

AVANT-GARDE (243) TABELA BLACK FRIDAY 
SINAL R$171.660,00 R$167.368,50 

22 MENSAIS R$8.320,00 R$8.112,00 
INTERMEDIÁRIA R$33.300,00 R$32.467,50 

FINANCIAMENTO R$721.000,00 R$702.975,00 
TOTAL R$1.109.000,00 R$1.081.275,00 

 

ÍCONE (251) TABELA BLACK FRIDAY 
SINAL R$244.300,00 R$238.192,50 

17 MENSAIS R$13.600,00 R$13.260,00 
INTERMEDIÁRIA R$54.500,00 R$53.137,50 

FINANCIAMENTO R$983.000,00 R$958.425,00 
TOTAL R$1.513.000,00 R$1.475.175,00 

 

ÉPICO (255) TABELA BLACK FRIDAY 
SINAL R$119.300,00 R$116.317,50 

30 MENSAIS R$6.170,00 R$6.015,75 
2 INTERMEDIÁRIAS R$19.800,00 R$19.305,00 
FINANCIAMENTO R$538.000,00 R$524.550,00 

TOTAL R$882.000,00 R$859.950,00 
 

5) OUTRAS DISPOSIÇÕES  

5.1 O cliente que por qualquer motivo, antes da posse do bem compromissado, declinar, 
desistir ou se arrepender da compra, não fará jus ao prêmio de espécie alguma.  

5.2 O prêmio ofertado ao cliente, sob nenhuma hipótese, poderá ser substituído por outro 
bem ou pelo seu equivalente em dinheiro. 

 5.3 O valor do prêmio em vale só será entregue ao cliente após o pagamento do sinal e da 
primeira (1°) parcela.  

5.4 Fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir dúvidas sobre o presente 
instrumento.  



 

 

5.5 Para ter direito ao prêmio, o cliente deverá adquirir sua unidade somente com recursos 
financeiros, próprios ou por intermédio de financiamento bancário, sem envolver permutas e 
trocas por outros bens imóveis ou mesmo por veículo.  

5.6 O pagamento do vale-compras será feito via cartão pré-pago através de saldo para 
utilização em rede de estabelecimentos credenciados. 

6) REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

6.1 Excluem-se da participação as pessoas jurídicas, sócios, colaboradores e pessoas físicas 
relacionadas aos colaboradores da Construtora Planeta.  

6.2 O cliente participante da promoção deverá estar em dia com suas obrigações financeiras 
junto a Planeta para fazer jus ao prêmio.  

7) DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 O benefício aqui estipulado não se estenderá a terceiros, em nenhuma hipótese, como 
venda, cessão, transferência, doação etc. Nos casos de distrato, judicial ou amigável, a 
premiação será cancelada e os valores eventuais isentados, deverão ser devolvidos ou 
descontados diretamente de eventuais devoluções em razão do citado distrato.  

7.2 As empresas participantes poderão solicitar informações cadastrais e documentos aos 
clientes beneficiados pela campanha.  

 

Sorocaba, 20 de junho de 2021. 


