REGULAMENTO AÇÃO PROMOCIONAL EXPERIÊNCIA UPPER CLASS PENÍNSULA & AUTO KRAFT BMW
1. Entre os dias 18 de junho e 18 de setembro, acontecerá a promoção “Experiência Upper Class Península &
AutoKraft BMW”. Na compra de 1 apartamento da seleção UPPER Class Península e compra ou troca de 1
carro da BMW de qualquer modelo, o cliente será premiado com o BSI – BMW Service Inclusive.
2. A promoção será realizada contemplando todos os clientes, que, dentro do prazo vigente da promoção,
e comprovarem a validade da compra de um apartamento ou cobertura da seleção Upper Class, através dos
corretores das imobiliárias credenciadas para venda de apartamentos e coberturas da Carvalho Hosken S/A,
e a compra ou troca de um carro BMW através dos vendedores credenciados da Veja Veículos Jacarepaguá
LTDA.
2.1 Para participar da promoção ““Experiência Upper Class Península e Autokraft BMW” o cliente deverá
realizar a compra de 1 apartamento da seleção UPPER Class e compra ou troca de 1 carro da BMW de qualquer
modelo, entre os dias 18 de junho e 18 de setembro de 2021.
2.2 Poderão participar da promoção qualquer cliente, com exceção dos que correspondem às condições
enumeradas no item 4.
2.3. O participante deverá preencher o cadastro com seus dados pessoais no momento de inscrição, durante
o período estabelecido da promoção.
2.4. Exposição de um carro da marca BMW no Lounge do Península Open Mall, situado na Av. dos
Flamboyants, 855 – Barra da Tijuca, pelo período de 01 mês (18.06.2021 a 18.07.2021) acompanhado de 1
promotor(a) e/ou vendedor(a) durante o período de funcionamento do Mall.
2.5 Fornecimento do serviço de Test Drive com embarque e desembarque no Península Open Mall, fazendo o
trajeto dentro da Península até as unidades de visitação, para os clientes que agendarem visita nos
apartamentos da seleção UPPER Class, de segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 9h às 13h – sempre
condicionado a disponibilidade de carro, motorista e agendamento prévio com 48h de antecedência).
Feriados e domingos serão cobertos única e exclusivamente pelas promotoras, não havendo o serviço de Test
Drive.
2.6. Uma vez cumpridos os requisitos da promoção, qual seja, o cliente que comprove a compra de um
apartamento e ou cobertura da seleção Upper Class Península, através dos corretores das imobiliárias
credenciadas, e compra ou troca de 1 carro da BMW de qualquer modelo, através dos vendedores
credenciados da Veja Veículos Jacarepaguá LTDA terá direito a ganhar o BSI – BMW Service Inclusive.
3. Tendo fim o prazo da promoção, não serão mais aceitos cadastramentos.
4. Não Poderão Participar da Promoção: colaboradores diretos da Carvalho Hosken S/A Engenharia e
Construções e empresas do grupo, além de colaboradores da Veja Veículos Jacarepaguá LTDA, e demais
empresas que de alguma forma participem e/ou apoiem esta promoção, bem como seus parentes diretos e
cônjuges.
5. As questões não previstas neste Regulamento serão julgadas por uma Comissão de representantes da
Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções e da Veja Veículos Jacarepaguá LTDA.

6. Efetivada a compra do apartamento ou cobertura e compra ou troca do BMW em até 90 dias, será
encerrada a promoção pela Comissão de representantes da Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções e
da Veja Veículos Jacarepaguá LTDA.
7. Os inscritos, desde já, se declaram cientes e autorizam o uso de seu nome completo e foto, caso sejam
ganhadores, para que seja feita divulgação na imprensa, sites e redes sociais gratuitamente.
8. A Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções e da Veja Veículos Jacarepaguá LTDA se comprometem a
entregar pessoalmente o BSI – BMW Service Inclusive para os ganhadores da promoção no local da apuração
ou através de um prévio contato num prazo máximo de 15 dias a contar da data de divulgação dos ganhadores.
9. Esta promoção é uma ação mercadológica caracterizada como ação de não valor agregado, sem qualquer
modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes.
10. Os inscritos na promoção EXPERIÊNCIA UPPER CLASS PENÍNSULA & AUTOKRAFT BMW concordam com o
teor e regras desta promoção.

