
REGULAMENTO DA CAMPANHA
INDIQUE E GANHE

1. Promoção válida apenas para clientes das empresas:  ECOVILLE ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES LTDA, 

inscrita no CNPJ nº: 18.573.948/0001-00, Av. Floriano Peixoto, 1450 - sala 009 - Santo Antônio - CEP: 58.406-133 - 
Campina Grande / PB, BATISTA SALES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 24.495.129/0001-86 com sede na 
Rua João Francisco da Mota, 500 - Catolé - Campina Grande / PB e SINKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, 
inscrita no CNPJ nº: 06.984.761/0001-01, com sede na Rua Francisco Alves,325 - SL303, Torre B  - Paissandu - Recife / PE.
 

2. Para participar da campanha "INDIQUE E GANHE - ECOVILLE", o cliente que já adquiriu seu lote no Ecoville Residence 

e encontra-se adimplente, indica um parente ou amigo para compra de novo lote no mesmo condomínio.
 

3. O cliente que indicar um novo comprador terá 01 (uma) parcela mensal paga pela construtora Andrade Marinho LMF. 

O crédito do cliente que indicar tem valor limitado a R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Nos casos que a parcela mensal superar 
o valor de R$ 2.000,00, o pagamento do saldo da referida parcela mensal será de responsabilidade do comprador titular.

4. O cliente Ecoville poderá indicar quantos amigos/parentes desejar, cada lote vendido gerará o direito ao credito para 

quitação de 01 (uma) parcela mensal.

5. Para cada nova venda realizada apenas 1 (um) CPF poderá reivindicar o crédito, para 1 uma unidade de lote no 

Ecoville Residence. Caso o cliente indicado não opte pelo PLANO DE DESCONTO DA CAMPANHA INDIQUE E GANHE, ca 
descongurada sua participação da campanha e o amigo que o indicou NÃO TERÁ DIREITO a receber o crédito em 
sua parcela mensal .

6. O cliente indicado terá um desconto especial na aquisição do seu lote do Ecoville Residence, informado durante a 

negociação pelo setor comercial da construtora Andrade Marinho LMF. O desconto da campanha "INDIQUE E GANHE - 
ECOVILLE" será cumulativo exclusivamente nas hipóteses descritas abaixo: 

6.1 - PAGTO Á VISTA = valor de tabela - 2% de desconto da indicação -  5% de desconto pelo pgto à vista +1 parcela 
mensal do amigo.
6.2 - PAGTO em 12x = valor de tabela - 2% de desconto da indicação -  3% de desconto pelo pgto EM 12X +1 parcela 
mensal do amigo.
6.3 - PAGTO em 24x = valor de tabela - 2% de desconto da indicação -  2% de desconto pelo pgto EM 24X +1 parcela 
mensal do amigo.
6.4 - PAGTO A PARTIR DE 25 MESES ATÉ 24 MESES = valor de tabela - 2% de desconto da indicação +1 parcela 
mensal do amigo.
 

7. Para ativar a campanha "INDIQUE E GANHE - ECOVILLE", o cliente Ecoville deve acompanhar presencialmente o 

indicado e seu corretor de imóveis na negociação no showroom da construtora Andrade Marinho LMF que ca na 
Av. Floriano Peixoto, 1450 - Santo Antônio - Campina grande / PB, para validação da indicação. Apenas terão validade 
as indicações com vinculo devidamente conrmados pela equipe Andrade Marinho LMF.
 

8. O cliente Ecoville receberá seu crédito em seu contrato APENAS APÓS o seu indicado realizar a assinatura do contrato 

e quitação completa da entrada.

9. Para vendas realizadas na campanha "INDIQUE E GANHE - ECOVILLE", o comissionamento do corretor NÃO SERÁ 

REALIZADO DE FORMA APARTADA, independente da % de remuneração indicado.

10. Essa campanha é exclusiva para lotes no Ecoville  Residence e tem validade doa dia 01/03/2021 até 

30 de Abril de 2021.
 

11. Não terão validade às participações que não obedecerem às normas do regulamento.

12. As empresas promotoras desta campanha, acima citadas, reservam-se o direito de cancelar essa campanha a 

qualquer momento, devido problemas que estejam fora do seu controle, não necessitando indenizar os participantes.


