
    
 
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “INDIQUE E GANHE” 

 

 

Trata-se da promoção denominada “Indique e Ganhe”, realizada pela E2 Engenharia e 

Empreendimentos localizado na Av. Filipinas, n. 3781, Bairro Jurema, Vitória da 

Conquista - BA, CNPJ 02.207.503/0001-68 com abrangência em território nacional, 

sendo livre participação de todos os consumidores interessados.  

 

1. Prazo de execução: 28 (vinte e oito) dias, de 03/09/2020 a 30/09/2020. 

 

2. Dos participantes: 

Poderá participar da ação, qualquer cliente, pessoa física, adimplente com a construtora, 

residente e domiciliado em todo o território nacional que tenha adquirido imóvel na E2 

Engenharia e Empreendimentos sendo eles: Alfa Park, Conquista Park, Candeias 

Premium, Residencial Oeste Park e Centro Comercial Jatobá. 

 

3. Como participar: 

O participante deverá indicar outra pessoa física, residente e domiciliada em território 

nacional para compra do Residencial Oeste Park. Caso a pessoa indicada assine contrato 

com a Caixa Econômica Federal ou realize a compra direta com a E2 Engenharia, o 

participante indicador ganhará duas parcelas pagas, parcelas estas em aberto com a 

construtora e com valor total máximo de R$1.000,00; e a pessoa indicada ganhará um 

desconto de R$ 1.000,00 (um mil reais). O corretor que fechar mais contratos ganhará um 

smartphone no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

4. Da Especificação dos prêmios:  

 Prêmio do participante indicador: 2 parcelas do imóvel quitadas; Parcelas em aberto 

com a construtora . 

 Prêmio da pessoa indicada: R$ 1.000,00 (um mil reais) em desconto; 

 Prêmio do corretor: Um smartphone no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais); 



    
 

 O prêmio do participante indicador é cumulativo, ou seja, quanto mais indicações 

fecharem contrato, mais parcelas pagas ele ganhará, proporcionalmente; 

 Os prêmios não poderão ter ser seus valores convertidos em dinheiro. 

   

5. Divulgação da Imagem dos Participantes: 

Os participantes concordam com a utilização de seus nomes, imagem e som de voz para 

divulgação desta ação, tanto pela empresa desenvolvedora, como pela E2 Engenharia e 

Empreendimentos, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para as empresas 

participantes, pelo período de até 01 (um) ano a partir da data de entrega dos prêmios. 

 

6. Considerações gerais: 

 Terminando o período de participação na ação, a E2 Engenharia e Empreendimentos  

reserva-se ao direito de considerar encerrada a promoção. 

 As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes deverão ser 

preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores, mediante a criação 

de uma banca composta de três membros da empresa e, posteriormente, submetidas 

aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

 Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de Vitória da Conquista para solução de 

quaisquer questões referentes ao regulamento da presente ação.  

 Os participantes poderão esclarecer quaisquer dúvidas em relação à promoção 

consultando o regulamento completo no site da empresa, sendo que a participação 

nesta ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.  

 Este Regulamento estará disponível, em sua integralidade www.e2eng.com.br e nas 

centrais de vendas do empreendimento. 


