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Promoção “Plano Top” 
 

 
1) Esta é uma promoção de responsabilidade da GT 14 Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.849.664/0001-22, com sede na Rua Tabapuã, nº 81, 15º andar, cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo (doravante denominada “INCORPORADORA”), sem qualquer modalidade de sorteio ou prognóstico, 
beneficiando indistintamente a todos os que cumprirem ao tanto quanto aqui disposto. 
  
2) Empreendimento objeto da promoção: TOP CLUB PLAZA, localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 
nº 2.616, Jardim Iris, São Paulo, SP (doravante denominado “EMPREENDIMENTO”). 
 
3) PRAZO DE DURAÇÃO DA PROMOÇÃO: A PROMOÇÃO terá início em 14 de fevereiro de 2020 e vigorará até 31 
de março de 2020, inclusive, podendo ser prorrogada ou suspensa, sem necessidade de aviso prévio e a critério da 
INCORPORADORA. 
 
4) A PROMOÇÃO “Top Club Plaza” consiste em: 
 
4.1 O CLIENTE que adquirir uma unidade (apartamento) do EMPREENDIMENTO TOP CLUB PLAZA, no prazo vigente 
da promoção definido no item 3 acima e sujeito às demais condições descritas no presente regulamento, receberá, em 
razão da participação na PROMOÇÃO, os seguintes benefícios: 
 
(a) Recebimento das chaves do Imóvel mediante pagamento de 10% (dez por cento) do preço de aquisição, e 
assinatura junto ao Banco do contrato de financiamento para aquisição do imóvel,  a título de entrada (“Entrada”), nos 
termos do compromisso de venda e compra aplicável ao EMPREENDIMENTO; 
 
(b) Prorrogação do prazo de vencimento das parcelas mensais subsequentes à Entrada, nos termos do compromisso 
de venda e compra aplicável ao EMPREENDIMENTO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir do pagamento 
da Entrada; 
 
(c) Isenção de pagamento de taxa condominial incidente sobre a unidade adquirida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir do pagamento da Entrada, responsabilizando-se a INCORPORADORA por arcar com tais custos durante 
o período descrito; e 
 
(d) Isenção de pagamento dos valores de IPTU incidentes sobre a unidade adquirida com vencimento em 2020, 
responsabilizando-se a INCORPORADORA por arcar com tais custos durante o período descrito; 
 
4.2 Somente é elegível para a PROMOÇÃO a aquisição de nova unidade dentro do período da PROMOÇÃO, não 
sendo elegíveis eventuais trocas de outras unidades do grupo da INCORPORADORA ou CLIENTES que tenham 
adquirido unidades em data anterior ou posterior.  
 
5) Para participação na PROMOÇÃO, o CLIENTE estará sujeito à aprovação de crédito, a critério da 
INCORPORADORA, e deverá permanecer adimplente com todas as parcelas devidas à INCORPORADORA durante 
o período em que usufruir dos benefícios concedidos, mediante utilização de recursos próprios ou mediante obtenção 
de recursos por meio de agente financeiro (Escritura de Alienação Fiduciária assinada e registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis competente ou documento competente). 
 
5.1) Ademais, a participação na PROMOÇÃO está condicionada ao pagamento da Entrada, conforme definida no item 
4.1, alínea (a) acima e assinatura do contrato de financiamento junto ao banco financiador. . 
 
6) Com a participação no evento promocional em referência, o CLIENTE desde já, concorda com a utilização gratuita 
de seu nome, dos direitos de imagem e voz, com vista a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por 
objetivo promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de mídia publicitária, durante e após o término 
da campanha promocional, sem qualquer ônus ou encargos a INCORPORADORA e/ou para a empresa promotora 
deste evento. 
 
7) Com a participação neste evento, estarão os consumidores aceitando total, irrestrita e expressamente todas as 
disposições constantes do presente Regulamento, sendo os casos omissos e as dúvidas porventura nele suscitadas 
serão analisados pelo comitê da INCORPORADORA. 
 
8) No caso de inadimplemento do participante com a INCORPORADORA, além das parcelas devidas, ficará obrigado 
a restituir à INCORPORADORA os valores de IPTU e taxa condominial descritos nas alíneas (c) e (d) que já tiverem 
sido pagos, atualizados monetariamente.  
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9) Para efeitos da PROMOÇÃO, as reservas realizadas por potenciais compradores não serão consideradas, até que 
seja celebrado o respectivo Compromisso de Compra e Venda e realizado o pagamento da Entrada de uma unidade 
do EMPREENDIMENTO no prazo de validade da promoção conforme item 3. 
 
10) O prêmio ora estabelecido não poderá ser convertido em dinheiro e é pessoal e intransferível.  
 
Este regulamento só terá validade se estiver devidamente preenchido e for entregue a Construtora para conferência 
dos dados e controle dos prêmios. 


