
  
 

 

REGULAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA ADQUIRENTE 

 
 

PROMOÇÃO “CAFETEIRA OPORTUNIZATZ” 
 

  

1. Esta é uma promoção de responsabilidade da ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES 

LTDA, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.475.795/0001/33, com sede na alameda Rio Negro nº 

877 – Conj. 803, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, sem qualquer modalidade de sorteio ou 

prognóstico, beneficiando indistintamente a todos os que cumprirem ao tanto quanto aqui disposto.  

2. Empreendimentos Participantes desta Promoção: “MAXXIMO VIVER” matrícula 123.768 do 1º registro 

de imóveis de Osasco/SP; “RESERVA BY ZATZ” matrícula 105.680 do 1º registro de imóveis de 

Osasco/SP; “SUNSET HOME CLUB” matrícula 86.175 do oficial de registro de imóveis de Cotia/SP; 

“VISTA CLUB JANDIRA” matrícula 211.843 do oficial de registro de imóveis de Barueri/SP; 

“ABSOLUTO ECOVIDA” matrícula 81.380 do 1º registro de imóveis de Osasco/SP; “ADVANCED 

BY ZATZ” matrícula 136.797 do 1º registro de imóveis de Osasco/SP; “APOGGE BY ZATZ” matrícula 

33.233 do 1º registro de imóveis de Osasco/SP; “RESIDENCIAL GRAND LEMONT” matrícula 

128.361 do oficial de registro de imóveis de Cotia/SP; “RESORT ECOVIDA” matrícula de incorporação 

105.698 do 1º oficial de registro de imóveis de Osasco/SP; “VITRINE BY ZATZ” matrícula 128.786 do 

1º oficial de registro de imóveis de Osasco/SP; “CONDOMINIO VILLA AMICI” matrícula 22.270 do 

oficial de registro de imóveis de Franco da Rocha/SP; “CONDOMINIO RESIDENCIAL 

MAGNIFIQUE” matrícula 56.235 do oficial de registro de imóveis de Salto/SP e “RESIDENCIAL 

AUTENTIQUE” matrícula 10.054 do oficial de registro de imóveis de Cerquilho/SP. 

3. PRAZO DE DURAÇÃO DA PROMOÇÃO: A PROMOÇÃO terá início em 01 de agosto de 2.021 e 

vigorará até 31 de agosto de 2.021, podendo ser prorrogada ou suspensa, sem necessidade de aviso prévio 

e a critério da ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA.  

4. A PROMOÇÃO “CAFETEIRA OPORTUNIZATZ” consiste em: 

4.1. Na entrega de uma cafeteira elétrica, de modelo e marca a ser definida pela ZATZ; 

4.2. Para ter direito a esta promoção o adquirente deverá comprar um unidade em um dos 

empreendimentos da marca ZATZ descritos no item 2 supra.  



4.3. A “cafeteira elétrica” será disponibilizado por ZATZ ao adquirente em até 90 (noventa) dias contados 

da confirmação do pagamento do sinal da unidade adquirida pelo cliente. Caso não ocorra o 

pagamento do sinal o cliente não terá direito a “cafeteira elétrica”. 

4.4. A  premiação será retirada no estande de vendas onde adquiriu a unidade da marca ZATZ. 

5. Com a participação no evento promocional em referência, o adquirente, desde já, concorda com a 

utilização gratuita de seu nome, dos direitos de imagem e voz, com vista a fotografias, filmagens ou 

gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de 

mídia publicitária, durante e após o término da campanha promocional, sem qualquer ônus ou encargos a 

ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA ou para a empresa promotora deste evento.  

 

6. Com a participação neste evento, estarão os consumidores aceitando total, irrestrita e expressamente todas 

as disposições constantes do presente Regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas porventura nele 

suscitadas serão analisados pelo comitê da ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA.  

   

7. O prêmio ora estabelecido não poderá ser convertido em dinheiro e é pessoal e intransferível.   

 

Formulário de preenchimento obrigatório para recebimento do prêmio  

   

Nome  

RG  CPF  

End.  Nº  Complemento  

Bairro  CEP  

Cidade  Estado  

Tel. res. (     )  Cel. (    )  Com. (    )  

Empreendimento:  Endereço  

Nº unid.  Torre  01  

Data da compra  Corretor  

Imobiliária  Coordenador responsável  

  

Comprei a unidade _____ da torre _____  no empreendimento  “______________”. Receberei o voucher, da 

cafeteira elétrica conforme acima estipulado.  Estou ciente e concordo com o regulamento acima.  
  

  

__/__/__                            _____________________________________________  

                                          ADQUIRENTE 

                                 

                                          ______________________________________________  

                                         ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

  

 Este regulamento só terá validade se estiver devidamente preenchido e for entregue à Construtora para conferência 

dos dados e controle dos prêmios.  


