
Regulamento 

Você de Moto Zero 

  

1. A promoção “Você de Moto Zero” consiste na Distribuição Gratuita de Prêmios, na 
modalidade assemelhada a concurso que distribuirá 1 (um) prêmio, em sorteio realizado 
dia 28 de fevereiro de 2020. 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCESSO DO CONCURSO: 

A apuração será feita a partir dos cupons depositados nas urnas, colocadas no interior do 
estabelecimento, na área de abrangência da promoção que terão urnas e distribuirão os cupons. 
Para cada visita à casa modelo, o cliente terá direito a um cupom padronizado o qual deverá 
preencher completamente com seus dados pessoais de identificação. Caso o cliente tenha 
comprado uma casa do Parque dos Condomínios Melchiades Figueiredo Miranda, receberá 
cinco cupons padronizados. Após preencher, o cliente deverá depositar o referido cupom na 
urna padronizada exposta no interior da loja. Só serão válidos os cupons padronizados 
devidamente preenchidos de forma legível e correta. Todos os cupons depositados nas urnas 
serão levados ao local de apuração. O sorteio será realizado em 28 de fevereiro de 2020, e se 
dará pela retirada aleatória do cupom da urna por um vendedor da loja escolhido 
aleatoriamente que apanhará apenas um cupom. O cupom sorteado será verificado quanto à 
sua autenticidade e à correção no preenchimento e, logo após, será divulgado ao público o nome 
do respectivo ganhador do prêmio. Havendo irregularidades no preenchimento de qualquer 
cupom sorteado, será impugnado, sumariamente excluído, com novo sorteio para o respectivo 
prêmio. A promoção não é acumulativa. 

3. Poderão participar do sorteio, desde que obedecidos os critérios para aquisição dos cupons, 
visitantes da casa modelo ou compradores de uma casa do Parque dos Condomínios Melchiades 
Figueiredo Miranda, sendo todas as pessoas físicas ou jurídicas procedentes de qualquer parte 
do território brasileiro. 

4. Estão impedidos de participar desta promoção os diretores, funcionários e seus parentes em 
1º grau de todas as empresas que compõem o Grupo FV. 

5. O período de participação vai de 23 de setembro de 2019 a 27 de fevereiro de 2020, às 
17h59, sendo este o período da promoção. 

6. O concurso será realizado na Imobiliária Satélite de Rondonópolis, na Avenida Rio Branco, 95 
- Vila Aurora - Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso, de 23 de 09 de 2019 a 27 
de fevereiro de 2020, tendo como prêmio uma moto 0Km modelo CG Titan Start 160 cor 
vermelha ano 2019 modelo 2019. Os cupons poderão ser depositados nas urnas enquanto a 
Imobiliária Satélite de Rondonópolis estiver aberta, durante o período vigente da promoção. 

7. A DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESULTADO DA APURAÇÃO: 

A promoção e o resultado serão divulgados nas redes sociais oficiais da Imobiliária Satélite e/ou 
por meios de comunicação, TV, rádio, jornal, e os contemplados serão notificados por meio de 
e-mail ou telefone. A participação na presente promoção implicará automaticamente, aos 
contemplados, na cessão não onerosa dos direitos sobre seu nome, voz e imagem na divulgação 



dos resultados da promoção por tempo determinado de utilização de 180 dias, sem qualquer 
ônus para a Imobiliária Satélite e o Grupo FV. 

8. Serão confeccionados cupons, em quantidade indeterminada, conforme modelo aprovado. 
Durante o período de promoção, a visita à casa modelo do Parque dos Condomínios Melchiades 
Figueiredo Miranda dará direito a um cupom, e a compra de uma casa, cinco cupons, que 
conterão a seguinte pergunta: “Qual a imobiliária que realiza seu sonho de morar na casa 
própria? ’, que deverá ser respondida corretamente e de forma legível. Posteriormente, o 
cupom deve ser colocado nas urnas que estarão na Imobiliária Satélite de Rondonópolis, 
conforme discriminado no item 2 (dois). 

9. O prêmio 

Uma moto 0Km modelo CG Titan Start 160 cor vermelha ano 2019 modelo 2019. 

VALORES 

10. A Imobiliária Satélite já adquiriu o prêmio e está em exposição na Imobiliária Satélite para 
conhecimento de todos. 

11. O contemplado será notificado pela Imobiliária Satélite num prazo máximo de 10 (dez) dias 
após a contemplação. A partir deste prazo, terá o contemplado 30 (trinta) dias para reclamar 
seu prêmio. Após 10 dias do prazo de prescrição, o prêmio será convertido em patrimônio da 
empresa ou doado para alguma entidade de caridade. O prêmio será entregue ao contemplado 
dentro do prazo até 30 dias da data de apuração, livre de qualquer ônus, na Imobiliária Satélite 
de Rondonópolis. 

12. Fica reservado à Imobiliária Satélite o direito de utilização de nome e imagem do 
contemplado para fins de publicidade, sem quaisquer ônus adicionais. 

13. A distribuição do prêmio é gratuita, sem ônus ao contemplado. 

 OBSERVAÇÕES 

- Mais informações sobre o concurso poderão ser consultadas na administração da Imobiliária 
Satélite pelo telefone: (66) 3422-0057. 

- O regulamento completo da promoção estará à disposição no site: www.fvgrupo.com.br. 

- Eventuais reclamações a ser feitas pelos interessados, desde que fundamentadas, deverão ser 
formalizadas no Procon pelo fone 151 ou o mais próximo de onde residem tais pessoas. 

 

http://www.fvgrupo.com.br/

