
 

 
 
Regulamento da Ação Promocional “EUROPA ESQUADRIAS DE PVC) 

 
Artigo 1º – EMPRESA PROMOTORA: EUROPA ESQUADRIAS DE PVC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrito no CNPJ n. 04.895.390/0001-66, devidamente inscrita no CNPJ n. 04.895.390/0001-66, com sede na Rua das Carmelitas, 
4340, Boqueirão, Curitiba-PR, CEP: 81730-050, institui a presente Ação Promocional, que consiste na fidelização de clientes 
“SELECT” de forma  gratuita, durante o período indeterminado, de acordo com a descrição indicada na cláusula 2ª: 

 
Artigo 2º – A Ação Promocional supramencionada terá as seguintes vantagens: 
 

• Brindes Surpresa;  
• Prêmios Exclusivos; 
• Descontos em lojas e restaurantes conveniados; 
• Sorteios; 
• Vale compras. 

 
Artigo 3º – A sistemática da Presente Ação Promocional consiste no seguinte: 

 
• Vantagens exclusivas para os Clientes Select da Europa; 
• Para tanto, acesse o site, faça o cadastro e confira o regulamento da nossa campanha: www.europapvc.com.br; 
• O cartão oferece algumas vantagens de prêmios mensais. 

 
Artigo 4º – Poderão participar da presente Promoção quaisquer clientes da “EUROPA ESQUADRIAS DE PVC”, desde que 
preencham devidamente o formulário de cadastro e confira o regulamento da nossa campanha.www.europapvc.com.br. 

 
Artigo 5º – O preenchimento do cadastro de inscrição de cada participante da presente Ação Promocional, importará, 
automaticamente, na concordância expressa, com todos os termos e condições do presente Regulamento e da presente Ação 
Promocional, e ainda com a utilização das informações por ele fornecidas em outras promoções a serem realizadas pela 
“EUROPA ESQUADRIAS DE PVC”, sem nenhum ônus e por tempo indeterminado. 

 
Artigo 6º – As questões não previstas neste Regulamento serão julgadas por uma Comissão Julgadora composta por 3 (três) 
membros indicados pela Administração da “EUROPA ESQUADRIAS DE PVC”. 
 
Artigo 7º – Modalidade da Promoção: Assemelhado a Concurso 
 
Artigo 8º - Área de Abrangência: Nacional – Brasil 
 
Artigo 9º - Período da Promoção: Indeterminado 
 
Artigo 10º - Período de Participação: Indeterminado 
 
Artigo 11º – Eventuais reclamações, desde que devidamente fundamentadas pelas participantes, deverão ser encaminhadas à 
Administração do “EUROPA ESQUADRIAS DE PVC”. 

 
Artigo 12º – Este Regulamento estará à disposição dos participantes no estande da presente Ação Promocional no sítio eletrônico 
www.europapvc.com.br. 

 

Artigo 13º – Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba/PR, como o único competente para dirimir toda e qualquer dúvida advinda 
deste regulamento. 


