
   
 

 

 

REGULAMENTO PROMOÇÃO 

“ANIVERSÁRIO VIBRA – 4 ANOS” 

 

 

1. Esta promoção será realizada pela Vibra Residencial Ltda., empresa situada nesta Capital, na 

Rua Mourato Coelho, 936 – Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.173.891/0001-71, em 

conjunto com as empresas integrantes de seu Grupo Econômico indicadas no Anexo I, 

integrante do presente Regulamento, doravante denominadas em conjunto apenas 

VENDEDORA. 

 

2. Esta promoção será destinada a pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, com inscrição regular 

no CPF/MF, residentes e domiciliadas no território nacional, que cumpram as condições de 

participação ora estabelecidas e desejem participar da presente promoção. 

 

3. A partir de 09/09/2020, as 40 (quarenta) primeiras unidades vendidas ao longo do mês de 

setembro/2020 e as 40 (quarenta) primeiras unidades vendidas ao longo do mês de 

outubro/2020 de quaisquer dos empreendimentos indicados no Anexo I, receberão um crédito 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para utilização na plataforma do Clube Hometogo 

(https://www.hometogo.com.br/). 

 

3.1 Referido crédito poderá ser utilizado pelo(s) comprador contemplado(s) para 

aquisição exclusivamente de produtos das marcas Brinox, Haus Concept e Coza constantes 

no portal do Clube Hometogo disponível no Portal do Cliente Vibra. Desta forma, após a 

aquisição do imóvel, o contemplado receberá as orientações para acesso ao Portal do Cliente 

Vibra tendo, em seu perfil, o ícone do Clube Hometogo já com o crédito de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) conforme indicado no presente regulamento. 

 

3.2 Em nenhuma hipótese o adquirente contemplado poderá receber o valor do crédito 

junto ao Clube Hometogo em dinheiro ou permutá-lo a terceiros. 

 

3.3 Referido crédito não poderá ser utilizado para aquisição de bens que não sejam das 

marcas acima indicadas nem, tampouco, poderá ser utilizado pelo contemplado para 

qualquer outra finalidade que não a indicada no item 3.1 supra. 

 

3.4 A utilização do crédito de R$ 1.000,00 (um mil reais) deverá ocorrer até o dia 09 de 

ndezembro de 2020, independente da data de aquisição da unidade. Após este prazo, o 

crédito não mais estará disponível ao cliente contemplado. 

 



   
 

4. Para fazer jus ao prêmio aqui disposto, o adquirente deverá observar integralmente todos 

os termos constantes no presente regulamento e, notadamente, o cumprimento das seguintes 

etapas abaixo descritas: 

 

(i) preencher corretamente todos os campos do Termo de Adesão contendo seus dados 

e os dados da unidade por ele adquirida; 

(ii) ter assinado o Compromisso de Compra e Venda de pelo menos uma unidade de 

quaisquer dos empreendimentos relacionados no Anexo I durante o período de 

vigência da presente promoção;  

(iii) ter o seu crédito aprovado pela VENDEDORA; e 

(iv) ter efetuado a quitação correspondente ao sinal da unidade adquirida. 

 

5. Observados os termos acima, a venda se dará por concretizada, e não havendo quaisquer 

restrições que ocasionem a perda do direito ao prêmio, caberá ao contemplado o crédito indicado 

no presente Regulamento. 

 

6. Caso ocorra rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra da unidade 

adquirida durante o período desta promoção, o cliente perderá automaticamente o direito ao 

prêmio ora concedido.  

 

7. As contemplações a serem realizadas pela VENDEDORA referentes à presente promoção não 

terão efeito retroativo. 

 

8. A presente promoção é feita por mera liberalidade da VENDEDORA, não compondo parte 

do preço de venda e compra da unidade adquirida, nem mesmo consubstanciando-se em condição 

para concretização da venda, não gerando, assim, quaisquer créditos ou débitos aos contemplados.  

 

9. A veracidade dos documentos e informações enviados à VENDEDORA, serão de exclusiva 

responsabilidade do adquirente, sendo este automaticamente excluído da presente promoção em 

caso de fraude comprovada, podendo, ainda, responder por crime de falsidade ideológica, 

documental ou qualquer outra conduta de natureza criminal ou civil que venha a ser constatada. 

 

10. Qualquer alteração das informações relativas ao adquirente deverá ser comunicada à 

VENDEDORA, por meio dos Contados do Relacionamento com o Cliente abaixo mencionados: 

 

TELEFONE: (11) 3197-9959 

SITE: https://vibraresidencial.com.br/ 

E-MAIL: relacionamento@vibraresidencial.com.br 

 

https://vibraresidencial.com.br/


   
 

11. A participação nesta promoção implica no aceite de todas as disposições constantes do 

presente regulamento, em especial em relação ao direito de uso pela VENDEDORA do nome, 

imagem, bem como som de voz dos contemplados com vistas à divulgação deste evento 

promocional ou em outras ações, de forma inteiramente gratuita. 

 
 
12. Todas as informações contidas no banco de dados serão de propriedade da VENDEDORA, 

autorizando o adquirente contemplado, desde logo, a coleta, o uso, armazenamento, 

processamento e transferência de seus dados pela VENDEDORA e/ou empresas de seu Grupo 

Econômico, incluindo dados de identificação, renda, entre outros, especificamente para as 

finalidades da presente promoção, sobretudo para divulgação pela VENDEDORA e/ou empresas de 

seu Grupo Econômico a terceiros, nos termos da Lei nº 12.965/2014, Lei 8.078/90 e da Lei 

13.709/2018. 

 

 

13. Para dirimir quaisquer controvérsias ou litígios decorrentes da execução e/ou interpretação 

do presente Regulamento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica 

eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

 

São Paulo, 09 de setembro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

ANEXO I  

 

RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES 

 

  

Gran Torino Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 26.327.520/0001-05 

 

Vibra Patriarca 

Av. Prof. Edgar Santos, 514 

Vila Nhocuné – São Paulo – SP 

 

Ipê da Serra Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 28.311.321/0001-26 

 

Vibra Vila Mascote 

Rua Carlo Carra, 635 

Vila Santa Catarina – São Paulo – SP 

 

Ipê Paineiras Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 27.831.936/0001-10 

 

Vibra Casa Verde 

Rua Doutor Fleury Silveira, 300 

Casa Verde – São Paulo – SP 

 

Trevisano Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 28.619.659/0001-40 

 

Vibra Conceição 

Av. Dr. Hugo Beolchi, 622 

Vila Guarani (Zona Sul) – São Paulo – SP 

 

Veronese Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 28.613.352/0001-31 

Vibra Estação Capão Redondo 

Rua Paulino Vital de Morais, 300 

Parque Maria Helena – São Paulo – SP 

 

Nova Ibiza Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 32.003.037/0001-60 

Vibra Parapuã 

Rua Nereu Rangel Pestana, n° 70 

Brasilândia, São Paulo - SP 

 

Villa Bianca Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. 

CNPJ/MF nº 30.243.575/0001-04 

Vibra Barra Funda 

Rua Doutor Sérgio Meira, n° 280. 

Barra Funda – São Paulo - SP 

 


