Regulamento da Campanha Promocional Black Week
(1) As condições da campanha são aplicáveis exclusivamente aos seguintes empreendimentos.
(a) Minas Gerais: qualquer apartamento.
(b) São Paulo: 1-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOSCANA. Matricula 168762 registrada em 08/10/2020
no R.12 Torre 01 (apartamentos n.º 1105, 1205, 1305, 1705 e 1606) e Torre 02 (apartamentos n.º 1602,
1402, 1805, 1705, 1605 e 1505). 2-RESIDENCIAL MOB SAPOPEMBA (incorporação registrada em 07 de
fevereiro de 2020, sob o R.02 da matrícula n.º 237.588, no 6º Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP): apartamentos n.º 1702, 1703 e 1802. 3-VILLA PARK OSASCO (incorporação registrada em
13/11/2020 no R.01, na matrícula 46.807 do 2º Registro de Imóveis de Osasco/SP, nos termos da Lei n.º
4.591/64): 20 primeiros apartamentos reservados.
(c) Rio de Janeiro: 1-CONDOMÍNIO RESERVA DOS MANACÁS (incorporação registrada no R-2, 71.178,
do Cartório do 3º Ofício de São Gonçalo nos termos da Lei n.º 4.591/6420): 20 primeiros apartamentos
reservados.
(2) A campanha é válida para reservas assinadas entre 20 a 29 de novembro de 2020 ou enquanto
durarem os estoques disponíveis para a Black Week Emccamp.
(3) A “entrada” se refere ao percentual de entrada do financiamento imobiliário a ser contratado pelo
adquirente junto ao agente financeiro competente.
(4) A “documentação” se refere exclusivamente as despesas referentes à escritura pública de compra e
venda do imóvel, ao registro junto ao Cartório de Imóveis, à averbação referente ao financiamento bancário
(se houver) e ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
(5) A documentação e entrada serão financiadas pela incorporadora ao cliente em até 60 (sessenta) meses,
vencendo-se a primeira parcela a partir de 05 janeiro de 2021.
(6) Financiamento condicionado a análise cadastral, aprovação de crédito e enquadramento às regras
específicas da incorporadora e agente financeiro, de acordo com o programa em que o empreendimento
estiver enquadrado.
(7) As imagens dos apartamentos e áreas comuns são meramente ilustrativas. O mobiliário, acabamento e
paisagismo deste anúncio são sugestões de decoração e não integram o projeto. O empreendimento será
entregue com o acabamento e as especificações constantes no memorial de incorporação e projetos
aprovados, os quais prevalecem sobre as concepções artísticas deste anúncio. Por se tratar de imóvel a
ser construído, as características gerais poderão sofrer alteração. Para mais informações, ligue 0800 200
7070 e converse com um de nossos atendentes.

