
Regulamento Indique um Amigo
Promoção indique um amigo - válida para o cliente que indicar um amigo, 
mediante preenchimento de formulário, e o amigo indicado efetuar a compra 
mediante assinatura do contrato de Compromisso de Venda e Compra.
Só serão aceitas indicações que estiverem preenchidas no formulário fornecido 
pela HM Engenharia, depositados na urna localizada na recepção dos stands da 
HM Engenharia.

1) Regulamento:
 1.1 A promoção NÃO é um sorteio. É válida para o cliente que indicar um amigo, 

mediante preenchimento de formulário, e o amigo indicado efetuar a compra 
mediante assinatura do contrato de Compromisso de Venda e Compra.

 1.2 Estará apto à premiação o participante que cumprir todas as regras 
abaixo descritas e receber a validação da empresa.

2) Quem pode participar
 2.1 Todas os clientes HM, que compraram imóvel com a construtora – em 

todas as cidades de atuação.
 2.2 Somente o INDICADOR estará apto a ganhar o prêmio. A promoção não 

contempla a premiação do INDICADO.

3) Como Participar
 3.1 Para participar da Promoção “Indique um Amigo HM”: O Cliente HM 

recomenda um amigo para  comprar um imóvel ou lote da HM. Essa 
indicação deverá ser realizada em um de nossos stands de vendas, com um 
vendedor credenciado com a empresa.

 3.2 O INDICADO deverá efetuar a compra mediante assinatura do contrato de 
Compromisso de Venda e Compra.

 3.3 O INDICADOR será avisado sobre a validação da sua indicação.  
A notificação será por telefone, e-mail, e a empresa tem o prazo de 20 dias 
úteis para providenciar o pagamento, que se dará em forma de cartão de 
débito/prêmio.

 3.4 Para processo de entrega, será necessário: nome completo, endereço, 
e-mail, telefone e CPF e é muito importante o cliente sempre manter os 
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4) Validade da Promoção
 4.1 A promoção é válida por tempo indeterminado, para os clientes de todos 

empreendimentos da HM Engenharia. 

5) Prêmio Vigente 
 5.1. O prêmio vigente é um cartão de débito no valor de R$ 500,00.
 5.2. Após a validação da HM, a entrega do cartão será feita em até 20 dias 

úteis, assim que for comprovada a compra e o Departamento de Marketing 
for informado.

Sede administrativa
Rua Oriente, 91 

Jd. Chácara da Barra 
Campinas • São Paulo 

CEP: 13090-740

maishm.com.br
19 3578.0500


