
1 - EMPRESA PROMOTORA: Construir Aí

1.1 - Empresa Mandatária:

Razão Social: FERNANDO APARECIDO COSTA 06564411944.

Endereço: RUA PAVÃO Número: 564 Bairro: COSTA E SILVA
Município:  JOINVILLE  UF:  SC  CEP:  89220-200  CNPJ  nº:
33.087.564/0001-62

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Tipo voucher

3 - PERÍODO DA PROMOÇÃO: 1º de fevereiro de 2020 a 29
de fevereiro de 2020. 

4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 1º de fevereiro de 2020 a
29 de fevereiro de 2020. 

5 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

Este Regulamento visa determinar as regras da promoção
de retirada de vouchers no site www.construir.ai, com base
nos  descontos  estipulados  pelos  clientes  parceiros  da
plataforma. 

Período  da  Promoção:  de  1º/02/2020  a  29/02/2020  às
23h59m.

Período  de  Participação:  Das  00h00m  de  1º/02/2020  às
23h59m de 29/02/2020 (data final de participação). Horário
oficial de Brasília.

O Construir Aí não é responsável pela negociação entre o
cliente e a empresa em que ele deseja investir seu voucher,
assim  como  não  se  responsabiliza  por  entrega  de
mercadoria nem pagamento de frete. É de responsabilidade
do cliente a retirada da mercadoria e seu respectivo frete,
se houver.  

Poderão  participar  da  presente  promoção  todos  os
consumidores  pessoa  física  interessados,  maiores  de  18
(dezoito)  anos  completos  na  data  de  participação,
residentes  e  domiciliadas  no  território  nacional,  que

http://www.construir.ai/


possuam CPF válido (não bloqueado) e preencham todas as
condições do regulamento da promoção.  

Para participar os interessados deverão seguir os seguintes
passos: 

Participação:

1. Acessar o site  www.construir.ai, realizar seu cadastro
preenchendo  os  campos  ali  solicitados,  e,  por  fim,
retirar seu voucher de desconto. 

5.1. Vale destacar que os dados cadastrados no momento 
da retirada do voucher, no site Construir Aí, serão 
fornecidos às empresas parceiras da plataforma que 
participaram da promoção. Assim, você concordará em 
receber notificações e promoções futuras. 

Os descontos não são acumulativos, valendo apenas um 
voucher por pessoa. 

http://www.construir.ai/

