Regulamento Promoção – Móveis Planejados para
Apartamento com dois Dormitórios

A Promoção
A Ambientu’s preparou para você uma superpromoção. É a sua chance de mobiliar seu
apartamento com 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (um) quarto de casal, 01 (um) quarto de
solteiro e 01 (um) banheiro, dos condomínios Alameda das Tulipas, Alameda das Hortênsias,
Alameda das Magnólias, Agora Canoas, Canoas Parque Allegro, Igara Life, Mahara ou Viver
Canoas, por parcelas mensais de R$ 800,00 em 18 veses, R$ 960,00 em 15x ou R$ 11.800,00
à vista e cooktop* de 4 bocas de brinde. Não deixe de aproveitar esta oportunidade.
Condições:
A Promoção é válida no período de 01 de Outubro de 2014 à 31 de Dezembro de 2014,
nas compras de móveis da marca Italínea realizadas dentro deste período, conforme projeto
previamente estabelecido pela na loja.
O objeto desta promoção comercial é a possibilidade de compra, por qualquer
consumidor/interessado, de móveis da marca Italínea, conforme projeto pré-estabelecido, para
pagamentos em 18 (dezoito) ou, em 15 (quinze) parcelas mensais no valor de R$800,00
(oitocentos e reais) cada ou R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) cada, respectivamente,
sendo a 1º parcela de entrada para 30 dias da data da compra, ou ainda, à vista por R$
11.800,00, com cooktop* de 4 bocas de brinde, independente da forma de pagamento.
Os interessados ficam cientes de que a forma de pagamento parcelado, estabelecida
nesta promoção, será feita mediante financiamento, na modalidade CDC, firmado no ato da
compra junto às instituições financeiras e sujeitas a análise de crédito.
As formas de pagamento aceitas serão cheque (não podendo ser de terceiros, apenas
no nome do comprador) ou débito em conta corrente (com exceção dos bancos Caixa e
Banrisul).
As condições acima são válidas para a aquisição exclusiva de móveis da marca
Italínea, conforme demonstrativo abaixo:
- COZINHA: Caixas em Branco MDP 15mm, portas na cor Branco MDF 15mm, e
puxadores em ABS Ridan Prata 160mm. Móveis suspensos presos à parede.
Bancada na em Branco MDP 25mm (nos projetos que ofereceram espaço para esta)
- SALA: Painel e nichos em Trentino MDP 15mm, móvel suspenso, preso à parede.
- QUARTO CASAL: Caixas em Branco MDP 15mm, portas em Ciliégio MDP 18mm e
puxadores em ABS Maple Prata 224mm. Guarda-roupa com quatro portas dividido com
cabideiro, gavetas e prateleiras. Painel em Ciliégio MDP 15mm para a cabeceira e
criado em Branco MDP 15mm, tipo nicho, suspenso, com 35cm de profundidade
- QUARTO DE SOLTEIRO:. Caixas em Branco MDP 15mm, portas em
Frassino MDP 18mm e puxadores em ABS Maple Prata 224mm. Guarda-roupa com
tres portas, sendo uma canto reto, dividido com cabideiro, gavetas e prateleiras. Painel
em Frassino MDP 15mm para a cabeceira e criado em Branco MDP 15mm, tipo nicho,
suspenso, com 31,7cm de profundidade

- BANHEIRO: Caixa em Branco MDP 15mm, com frentes na cor Branco MDF 15mm e
puxadores em ABS Fox Prata 32mm. Móvel suspenso, preso à parede.
O preço total do projeto é de R$ 14.400,00, parcelado em 18 vezes de R$ 800,00, em
15 vezes de R$ 960,00 ou à vista R$ 11.800,00, ambos com cooktop* de 4 bocas de brinde.
Não estão incluídos nesta promoção quaisquer objetos decorativos, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, granitos, iluminação, material hidráulico, cuba, vidros, de qualquer marca
e/ou espécie, ou ainda, outros móveis da marca Italínea não compreendidos no projeto préestabelecido. Enfim, tudo que não diga respeito aos móveis planejados da marca Italínea
descritos no projeto;
A convenção, entre o consumidor/interessado e a loja, de condições diversas daquelas
previstas para esta promoção**, ou à inclusão de quaisquer bens não previstos no projeto,
troca de cores e/ou puxadores e, no caso do projeto para um terceiro dormitório, que não está
previsto nesta promoção, implicará no recalculo do valor total da compra, que será repassado
para o cliente.

- * O Cooktop de 4 Bocas é oferecido ao cliente como brinde, não podendo escolher marca, cor
ou acessórios, nem mesmo ser trocado por outra mercadoria, nem por descontos no projeto. O
cooktop só será dado como brinde nas compras de todos ambientes da promoção conforme
descrito neste regulamento. Caso o cliente opte por comprar menos ambientes do que descrito
neste regulamento, fica ciente que não terá direito ao brinde.
	
  
- ** Para promoção entenda-se um projeto de móveis previamente estabelecidos, para
apartamento de 2 Dormitório (dos seguintes condomínios: Agora Canoas, Alameda das
Tulipas, Alamedas da Hortênsias, Alamedas das Magnólias, Igara Life, Mahara e Viver
Canoas) composto de 01 sala, 01 cozinha, 01 quarto de casal, 01 quarto de solteiro e 01
banheiro, excluídos quaisquer objetos decorativos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
granitos, iluminação, material hidráulico, cuba, vidros, de qualquer marca e/ou espécie, não
compreendidos no projeto pré-estabelecido.
	
  

