Regulamento da Promoção Eurocucina - Atualizza 2020
ROMANZZA MÓVEIS LTDA, com endereço na Av. 25 de Julho, S/Nº, Flores da
Cunha/RS, CNPJ nº 05.333.226/0001-28, lança a promoção Eurocucina 2020,
que é regida pelas condições descritas no presente regulamento.
1. A cada 350.000 (trezentos e cinquenta mil pontos) em venda de produtos
Romanzza Móveis Planejados no período de 1º de janeiro do ano de 2019 a 31
de dezembro do ano de 2019, a pessoa responsável pela indicação do cliente
para a loja ganhará uma viagem de 07 (sete) dias, com estadia em hotel 04
(quatro) estrelas, para o evento Eurocucina, que acontecerá em Milão/Itália, no
mês de abril de 2020.
2. Cada R$ 1,00 (um real) corresponde a 01 (um) ponto.
3. A promoção ocorre entre o período de 1º/01/2019 a 31/12/2019.
4. A promoção será feita por meio das lojas revendedoras dos produtos
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(especificadores/arquitetos, etc) 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 o consumidor.
5. 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 (350.000 – trezentos e cinquenta
mil pontos) para usufruir do prêmio objeto da promoção.
6. Os valores relativos a móveis e estofados adquiridos antes do período da
promoção não serão computados para fins da promoção, mesmo que a entrega
desses produtos seja realizada durante o período da promoção.
7. A promoção é acumulativa, ou seja, para cada 350.000 (trezentos e cinquenta
mil pontos) em indicações com venda, a pessoa que indicou terá direito a uma
viagem. Por exemplo: indicação com venda, no valor de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), receberá o prêmio de 02 (duas) viagens).

8. 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.
9. A viagem acontecerá no período da feira Eurocucina 2020, em Milão/Itália, no
mês de abril de 2020.
10. O valor da viagem proporcionada será no total de € 3.000,00 (três mil euros),
nele compreendido: passagens aéreas e estadia de 06 (seis) diárias em hotel
04 (quatro) estrelas.
11. A presente promoção refere-se única e exclusivamente à estadia de 06 (seis)
dias em hotel 04 (quatro) estrelas e passagens aéreas, não estando incluídas
quaisquer despesas referentes a transportes de ida e volta da cidade de partida
do voo, traslados, locomoção, alimentação, seguros, bem como quaisquer
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12. A apuração da promoção será em janeiro de 2020.
13. 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.
14. Todas as dúvidas quanto à promoção ou à viagem deverão ser direcionadas a
Romanzza Móveis Planejados pelo site www.romanzza.com.br ou pelo e-mail
romanzza@romanzza.com.br.
15. As questões ou divergências não previstas neste regulamento serão resolvidas
por Romanzza Móveis Planejados.

Romanzza Móveis Planejados.

