REGULAMENTO
Carnaval
Promoção 10% Carnaval

O presente Regulamento apresenta os termos e condições da ação promocional
“10% Carnaval” (a “Ação Promocional”) organizada e ofertada pelo Bela Cintra,
localizado na Rua Bela Cintra, 196, São Paulo, SP.
Período de participação: A Ação Promocional ocorrerá no período de 01 a 18
de Fevereiro de 2018.
1 DESCRIÇÃO DA AÇÃO
1.1 Poderão participar da Ação Promocional todos os interessados, pessoas físicas,
residentes ou não no Território, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) ou
menores de idade acompanhados pelo responsável.
1.1.1 O Participante Elegível poderá realizar seu check-in dentro do
período promocional às 12:00hrs; e check-out no período máximo às
12:00hrs do dia 18 de Fevereiro.
1.1.2 Para que o pagamento realizado seja válido para fins desta Ação
Promocional, os Participantes Elegíveis deverão acessar o site
www.belacintra.com.br e realizar sua reserva, ou deverão dirigir-se
até o local.
1.1.3 Formas de pagamentos: Aceitamos todos o Cartões de Crédito e
Débito (Visa, Cielo, Elo ou MasterCard) ou Dinheiro.
1.1.4 O Participante Elegível deverá levar consigo um print da postagem
desta promoção no dia do seu check-in.
1.2 Não estão elegíveis a participarem da Ação Promocional clientes com estadia
no período anterior ao promocional.
2 ATRIBUIÇÃO DE DESCONTO
2.1 Conforme o Período de Participação, todos os participantes que cumprirem com
todos os requisitos previstos neste Regulamento terão 10% de desconto em sua
estadia.
3 CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Caso o Participante tenha interesse em apresentar algum questionamento
sobre
a
Ação
Promocional,
deverá
acessar
a
página
http://www.belacintra.com.br/contato.php e encaminhar sua solicitação,
observando que as dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas
por uma comissão compostas pelos representantes do Bela Cintra.
3.2 Esta Ação Promocional assim como seu Regulamento poderão ser alterados,
suspensos e/ou cancelados, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que
venham a comprometer o regular andamento da Ação Promocional.

3.3 A Ação Promocional não é cumulativa com outras promoções, ofertas,
descontos ou campanhas realizadas pelo Bela Cintra.
3.4 Caso qualquer cláusula, termo ou disposição deste Regulamento seja declarado
nulo, tal nulidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições
aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito.

