¹Campanha “Show de Prêmios Direcional”, válida de 09/11/2020 à 31/12/2020. Todos os clientes que adquirirem
unidades dos empreendimentos comercializados pela Direcional poderão participar do sorteio de 02 (dois) Renault
Kwid/2020; 03 (três) motos Honda PCX e 10 TV’s Smart 40”, conforme condições estabelecidas no Regulamento de
Promoção autorizado pela SECAP sob o n°06.010238/2020, disponível no site www.blackfridaydirecional.com.br.
Ainda, condições de Black Friday Direcional, válida de 06/11/2020 à 30/11/2020, que proporcionará aos clientes
uma entrada facilitada, com a possibilidade de postergação do prazo para início do pagamento da série de parcelas
mensais do “Pro-soluto” que compõe o preço de aquisição da unidade imobiliária. Entende-se como “Pro -soluto” o
montante financiado diretamente com a construtora, calculado do preço total de aquisição da unidade imobiliária, com
o valor pago de sinal e o valor do financiamento obtido com a instituição bancária. O cliente que adquirir uma unidade
imobiliária dos empreendimentos participantes dentro desse período, começará a pagar a 1° Parcela do “Pro-soluto”
somente em março de 2021. Consulte detalhes e empreendimentos com essas condições de Black Friday com um
corretor. Promoção válida por tempo limitado, sujeita à alteração sem aviso prévio. Condição de pagamento do
financiamento da Caixa Econômica Federal baseada nas medidas anunciadas pelo banco para o momento de
pandemia do Covid-19. ²Compre e ganhe desconto de pró soluto advindo de bônus adimplência, resultado da
avaliação do agente financiador, somado ao desconto da campanha limitado a 2% (dois por cento) do valor de venda
real (líquido) da unidade adquirida no Conquista Camaragibe. Consulte condições de acordo com o seu perfil e regras
específicas. *Consulte condições comerciais no stand, mediante análise de corretor e agente financiador.
[CONQUISTA CAMARAGIBE] Memorial de Incorporação registrado em 21/08/2019, sob o R.13 da matrícula nº 5016
do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de Camaragibe. Responsável Técnico: Ismar Antônio Fernandes – RNP
CREA-: 041060703-7. Projeto de Arquitetura: Verônica Dubourcq Reis Ribeiro CAU-PE: A15806-2. Projeto de
construção aprovado pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Camaragibe sob
o nº 2019.001720-6 e alvará de construção nº 2280/2019.

