Campanha Romanzza Analia Franco - Machu Picchu 2019
Regulamento da Promoção Machu Picchu 2019.
ROMANZZA ANALIA FRANCO, com endereço na Serra de Bragança 1178, Tatuapé/SP, CNPJ nº 18.243.498/0001-89, lança a
promoção Machu Picchu 2019, que é regida pelas condições descritas no presente regulamento.
1. A cada R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em venda de produtos fabricados por Romanzza Móveis Planejados, a pessoa
responsável pela indicação do cliente/consumidor para a loja ROMANZZA ganhará uma viagem de 04 (Quatro) dias, com
estadia em Cusco /Peru.
2. A promoção ocorre entre o período de 01/02/2019 a 30/05/2019.
3. A promoção é exclusiva da loja Romanzza Anália franco e é destinada às pessoas responsáveis pela indicação do
consumidor/cliente para a loja. O valor será considerado para efeitos da promoção desde que a indicação resulte em efetiva
venda dos produtos da loja para consumidor.
4. Considerar-se-á adquirido o produto na data de assinatura do contrato de compra e venda e respectivo pedido, sendo
este o documento necessário para a inclusão do valor na meta a ser alcançada (R$ 200.000,00) para usufruir do prêmio
objeto desta promoção.
5. Esta promoção é acumulativa e não interfere nas campanhas Atualizza Romanzza (Milão e Singapura)
6. Bônus quem atingir R$ 50.000,00 a mais terá direito a um acompanhante.
7. Para efeito de premiação serão computados os valores líquidos da venda, não sendo considerados os acréscimos no valor
final provenientes de qualquer modalidade de parcelamento ou financiamento.
8. A viagem acontecerá no período Julho 2019, em – Cusco /Peru. O evento inicia no dia 26/07/2019 com duração prevista de
04 dias.
9. O prêmio contempla: passagens aéreas, estadia de 04 (quatro) diárias em hotel.
10. A presente promoção inclui:
•
Traslados aeroporto-hotel-aeroporto Cusco
•
City tour Cusco; ingressos, transporte, guia professional
•
Entrada na Catedral Cusco
•
Entrada ao Qoricancha Cusco 02 noites em hospedagem em Cusco com café da manhã
•
01 noite em hospedagem em Aguas Calientes com café da manhã
•
Transfer Hotel / Estação / Hotel
•
Os bilhetes de trem Ollanta-Aguas Calientes-Ollanta (cada viagem é de 2 horas).
•
Transporte Cusco – Ollanta-Cusco
•
Transporte ônibus ida e volta (para a vista de Machu Picchu)
•
Bilhete para a Machu Picchu
•
Visita guiada na cidadela de Machu Picchu (aprox. 2 horas e meia).
•
Refere-se única e exclusivamente à estadia 04 (quatro) dias em hotel, passagens aéreas e os itens descritos acima,
quaisquer despesas referentes à alimentação, seguros, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias, que
serão de exclusiva responsabilidade do contemplado.
11. A apuração da promoção será em Julho de 2019.
12. A premiação não poderá ser substituída por dinheiro ou outro bem de valor equivalente, tampouco ser utilizada fora do
período ou do destino acima mencionado.
13. As questões ou divergências não previstas neste regulamento serão resolvidas por Romanzza Anália Franco.

