Regulamento - Campanha "Armários Planejados"
Jurídico - JURCJU3144
Termos e Condições
Objetivo da campanha: Incentivar a compra de unidades do empreendimento Ilhabella Garden que fazem parte dessa promoção, por meio da concessão de
prêmio pela MRV aos participantes.
Premiação: A MRV vai custear armários planejados, em conformidade com as ilustrações disponíveis no regulamento completo que se encontra no site da
MRV, na unidade ora adquirida pelo participante, desde que (i) o contrato de financiamento com o banco seja firmado em até 120 dias, a contar da data de
assinatura da promessa de compra e venda; e (ii) por ocasião da assinatura do contrato de financiamento com o banco, o participante esteja em dia com todas
as suas obrigações.
Vigência: 12/08/2020 a 10/01/2022.
Como será a premiação: Os armários planejados serão fabricados e instalados por empresa especializada em armários, escolhida pela MRV, e serão entregues
junto com a entrega das chaves do imóvel.
Informações importantes
1. Essa campanha decorre de mera liberalidade da MRV e não altera as condições previstas no contrato de compra e venda e seus aditivos.
2. O prêmio é nominal, pessoal e intransferível, e somente será entregue após a assinatura do contrato de financiamento com o banco e a entrega das chaves.
3. Os acabamentos não poderão ser convertidos em dinheiro e/ou descontos de qualquer natureza. Também não poderão ser retirados, trocados, modificados
ou personalizados.
4. A garantia dos armários planejados será ofertada pelos fabricantes do produto, de acordo com o estabelecido no manual de garantia, que será entregue
pelo fabricante, na data da instalação dos móveis .
5. Eventuais questões relativas aos armários, tais como, mas sem se limitar a, atrasos, avarias ou defeitos, competem, exclusivamente, ao fabricante, ficando
a MRV isenta de responsabilidades.
6. Na data da entrega do imóvel, o participante dará quitação total à MRV, em relação à entrega do prêmio.
7. Ao analisar as ilustrações, fique atento(a) às características dos armários, para ter ciência exata dos móveis, objeto dessa promoção, bem como do local
onde serão instalados.
8. Se o contrato de compra e venda for distratado, por qualquer motivo, antes da obtenção do financiamento, o participante não poderá requerer indenização
equivalente ao prêmio estipulado.

9. Não poderão participar dessa campanha aqueles que adquiriram o imóvel, por meio de permuta, dação em pagamento, cessão de direitos ou em virtude
de decisão judicial.
10. As condições dessa campanha não são cumulativas com as demais campanhas promocionais realizadas pela MRV.
11. O participante que burlar as regras estipuladas nesse regulamento não fará jus à premiação nem indenização, a qualquer título, sendo que, nessa hipótese,
a MRV poderá tomar as providências cabíveis.
12. A qualquer tempo, a MRV poderá cancelar ou alterar essa campanha, comunicando o ocorrido ao participante, pelos meios apropriados.
13. Dúvidas, divergências ou situações não previstas nesse regulamento serão julgadas e decididas pela MRV.
14. O empreendimento contém 3 torres, cada uma com diferentes opções de planejados, não podendo o participante exigir ou pleitear que os armários sejam
iguais ao do imóvel vizinho.
Torre 1 - As unidades deste bloco possuem armários apenas no (s) quarto (s). O detalhamento do projeto de acordo com o tipo da unidade está em anexo.
Torre 2 - As unidades deste bloco não possuem móveis planejados.
Torre 3 - As unidades deste bloco possuem armários na cozinha, banheiro e quarto (s). O detalhamento do projeto de acordo com o tipo da unidade está em
anexo.

ANEXO
Características dos móveis planejados

Torre 1 - 104 e 106

DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
4 prateleiras de 15 mm.
2 cabideiros
anodizados.
2 conjuntos de 4 gavetas
cada.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

Torre 1 - Exceto 104 e 106
DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
4 prateleiras de 15 mm.
2 cabideiros
anodizados.
2 conjuntos de 4 gavetas
cada.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

Torre 1 - Exceto 104 e 106
DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
6 prateleiras de 15 mm.
1 cabideiro anodizado.
1 conjunto de 4 gavetas.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

Torre 3 - 104 e 106
COZINHA
Corpo MDP 15 mm Branco
com portas MDF 18 mm BP
Branco e puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e sem
fundo.
1 Armário com 2 portas de giro
- sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas
baixas e 1 gaveta alta - Divisor
Plastic Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 2
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, torneira, tanque
e objetos decorativos
meramente ilustrativos, não
contemplados na entrega
Unicasa.

Torre 3 - 104 e 106

COZINHA
Corpo MDP 15 mm Branco
com portas MDF 18 mm BP
Branco e puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e sem
fundo.
1 Armário com 2 portas de giro
- sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas
baixas e 1 gaveta alta - Divisor
Plastic Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 2
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, torneira, tanque
e objetos decorativos
meramente ilustrativos, não
contemplados na entrega
Unicasa.

Torre 3 - 104 e 106

COZINHA
Corpo MDP 15 mm Branco
com portas MDF 18 mm BP
Branco e puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e sem
fundo.
1 Armário com 2 portas de giro
- sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas
baixas e 1 gaveta alta - Divisor
Plastic Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 2
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, torneira, tanque
e objetos decorativos
meramente ilustrativos, não
contemplados na entrega
Unicasa.

Torre 3 - 104 e 106

COZINHA
Corpo MDP 15 mm Branco
com portas MDF 18 mm BP
Branco e puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e sem
fundo.
1 Armário com 2 portas de giro
- sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas
baixas e 1 gaveta alta - Divisor
Plastic Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 2
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, torneira, tanque
e objetos decorativos
meramente ilustrativos, não
contemplados na entrega
Unicasa.

Torre 3 - 104 e 106

BANHEIRO
Corpo MDP 15 mm BP
Branco com frentes em
MDF BP 18 mm Branco
com puxador Ken
Alumínio Polido de 192
mm.
INFERIORES:
1 Armário com 2 portas
de giro - 1 prateleira
interna e sem fundo.
OBS: A localização
exata dos armários
pode ser alterada
dependendo da planta
de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e
objetos decorativos são
meramente ilustrativos.

Semfundo

Torre 3 - 104 e 106

DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
4 prateleiras de 15 mm.
2 cabideiros
anodizados.
2 conjuntos de 4 gavetas
cada.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

Torre 3 - Exceto 104 e 106
COZINHA
Corpo MDP 15 mm BP Branco
com frentes em MDF 18 mm BP
Branco com puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- sem fundo.
1 Armário com 2 portas de giro 1 prateleira e sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas baixas
e 1 gaveta alta - Divisor Plastic
Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 3
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, tanque, torneira e
objetos decorativos meramente
ilustrativos, não contemplados
na entrega Unicasa.

Torre 3 - Exceto 104 e 106
COZINHA
Corpo MDP 15 mm BP Branco
com frentes em MDF 18 mm BP
Branco com puxador Linea
anodizado fosco.
INFERIORES:
1 Armário com 1 porta de giro
- sem fundo.
1 Armário com 2 portas de giro 1 prateleira e sem fundo.
1 Conjunto com 2 gavetas baixas
e 1 gaveta alta - Divisor Plastic
Cutlery.
AÉREOS:
1 Armário com 1 porta de giro
- 1 prateleira interna e 1
divisória vertical.
1 Armário com 2 portas de
giro - 1 prateleira interna. 3
Basculantes.
1 Nicho para microondas.
OBS:
Pedra, cuba, tanque, torneira e
objetos decorativos meramente
ilustrativos, não contemplados
na entrega Unicasa.

Torre 3 - Exceto 104 e 106

BANHEIRO
Corpo MDP 15 mm BP
Branco com frentes em
MDF BP 18 mm Branco
com puxador Ken
Alumínio Polido de 192
mm.
INFERIORES:
1 Armário com 2 portas
de giro - 1 prateleira
interna e sem fundo.
OBS: A localização
exata dos armários
pode ser alterada
dependendo da planta
de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e
objetos decorativos são
meramente ilustrativos.

Semfundo

Torre 3 - Exceto 104 e 106
DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
4 prateleiras de 15 mm.
2 cabideiros
anodizados.
2 conjuntos de 4 gavetas
cada.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

Torre
Torre33- -Exceto
Exceto104
104ee106
106

DORMTÓRIO
Armário sistema deslizante,
corpo MDP 15mm BP
Branco com portas MDP 18
mm Branco.
Puxador Upper alumínio
fosco e puxador Lip
Cromado nas gavetas.
Sistema Standart - 1
amortecedor + 1 freio por
porta.
DISPOSIÇÃO
INTERNA:
6 prateleiras de 15 mm.
1 cabideiro anodizado.
1 conjunto de 4 gavetas.
OBS: A localização exata
dos armários pode ser
alterada dependendo da
planta de cada unidade. As
imagens, acabamentos,
estofados, vidros e objetos
decorativos são meramente
ilustrativos.

