FEIRÃO BANCO DE IMÓVEIS
REGULAMENTO

Campanha Feirão Banco de Imóveis, válida de 03/05/2019 a 31/05/2019. Consulte
regulamento e condições no site www.bancodeimoveisdirecional.com.br. 1 Entrada
facilitada em até 48x, condição de parcelamento da entrada válida mediante análise de
crédito, elegível para os empreendimentos Conquista Residencial Ville e Setor Total
Ville - unidade de 3 quartos. 2 Seis meses de condomínio grátis, relativo aos 06 (seis)
meses restantes do ano de 2019, por meio da concessão do CRÉDITO
CONDOMINIAL 2019 BONIFICADO. O custeio das taxas de condomínio somente será
válido para as unidades do empreendimento Conquista Residencial Ville. 3 Parcela
bônus será equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando o valor da
unidade e concedido como desconto na negociação da venda, sendo aplicado
exclusivamente sobre o valor da tabela de preços da campanha de vendas
exclusivamente para as unidades de 03 quartos do Setor Total Ville. 4 Compre e
ganhe vale-compras de supermercado, limitado ao valor máximo de R$ 800,00
(oitocentos reais) por unidade adquirida, entregue por meio de cartão vale-compras,
sendo elegível para os empreendimentos Total Ville Planaltina e Setor Total Ville
Unidade de 3 (três) quartos. 5 Todas as unidades comercializadas durante o período
de vigência desta Campanha concorrerão ao sorteio de 01 (um) Automóvel da Marca
Fiat, Modelo Mobi Easy 1.0., conforme Certificado de Autorização SEFEL Nº
06.002631/2019. Promoção exclusiva para clientes com Contrato de Compra e Venda
assinado entre os dias 03 de maio de 2019 a 31 de maio de 2019, com sinal CC pago,
financiamento aprovado, adimplente e com todas as parcelas em dia. Aprovação de
crédito imobiliário sujeito a análise e aprovação de acordo com a política de concessão
de cada banco. Empreendimentos Direcional: Conquista Residencial Ville, QUADRA
01: R-2=201.617; QUADRA 03: R-2=201.618; QUADRA 04: R-2=201.620; QUADRA
06: R-2=201.619; QUADRA 07: R-2=210.679; QUADRA 8: R-3=210.680; QUADRA 09:
R-2=210.677; QUADRA 11: R-2=210.676; QUADRA 12: R-2=210.678. Setor Total Ville
Quadra R-3/32.541. Total Ville Planaltina - Condomínio 08: R-4/15.542. Reserva
Parque Clube: R-14/223635. As imagens deste impresso são meramente ilustrativas,
bem como os móveis, equipamentos, acessórios e paisagismo. Os materiais de
acabamento constantes no Memorial Descritivo anexado ao Contrato de Compra e
Vendas prevalecem sobre essas ilustrações. Todas as condições comerciais citadas
nesta peça publicitária devem ser consultadas com o corretor de vendas. Todas as
condições poderão ser consultadas por meio dos regulamentos disponíveis no
site www.bancodeimoveisdirecional.com.br e estarão sujeitas a análise da Direcional.

