
REGULAMENTO

CAMPANHA PROMOCIONAL “ IPVA 2022 GRÁTIS”

Pelo presente instrumento a MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A, com sede na Avenida Rio
Branco, nº 1489, Campos Elíseos, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 01205-0001, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ: 19.091.996/0001-16, disponibiliza aos seus Clientes e demais
interessados as disposições da presente Oferta.

Período de Realização: de 05 a 31 de maio de 2022.
Abrangência: Brasil.

Produto Participante: Carro Fácil Seminovos.

1. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA

Em janeiro de 2021 clientes que comprarem os veículos do Carro Fácil Seminovos disponíveis para
compra nos canais de Venda Direta e Corretor, ganharão o IPVA 2022 totalmente gratuito e para
clientes do estado de São Paulo ganharão a documentação gratuita. Os pagamentos das parcelas do
IPVA serão realizados de acordo com calendário de vencimento do IPVA 2022:

A documentação será transferida para o nome do novo proprietário e entregue com carência de 30
dias úteis a partir da quitação do veículo e da entrega dos documentos necessários para a realização
do mesmo, uma vez que será necessário a quitação do valor remanescente do IPVA à época da
transferência, não mais podendo continuar com o pagamento das parcelas a vencer. A duração da
campanha terá vigência de 05/01/2022 até 31/05/2022 ou enquanto durarem os estoques.

Para ser elegível a documentação, além de seguir o processo até a quitação do veículo, o comprador
precisa residir no estado de São Paulo.
Para documentação realizada fora do estado de São Paulo, o despachante do Carro Fácil
Seminovos fará a entrega dos itens necessários para que seja realizada através de um despachante
parceiro ou da escolha do comprador do veículo. Neste caso, o valor de transferência será cobrado
de acordo com a tabela de valores vigente.



Consulte a tabela de preços vigente, os veículos participantes da promoção e a região de
abrangência. Veículos sujeitos à disponibilidade de estoque.

Central de Relacionamento (11) 3366-8200 (São Paulo e Capital) | 0800 727 7310 (Demais
localidades) | 0800 727 1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta, exceto feriados).
Para conhecer os modelos disponíveis em estoque, condições de contratação e regiões de
abrangência, consulte carrofacilseminovos.com.br | Porto Seguro Locadora de Veículos LTDA.
CNPJ: 19.091.996/0001-16.   

2. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA

2.1 A Campanha será divulgada através dos canais oficiais da Porto Seguro Carro Fácil.

2.2 Este Regulamento estará disponível no site: https://www.carrofacilseminovos.com.br/

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1 Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de
burlar as disposições deste Regulamento e suas regras, o Cliente Participante perderá o
direito aos descontos, sem prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte da Porto Seguro,
inclusive, suspender, cancelar e/ou excluir o Cliente Participante da Campanha.

3.2 O Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou cancelada, sem aviso
prévio, por motivo de força maior e/ou caso fortuito ou por qualquer outro fator ou
motivo imprevisto que esteja fora do controle da Porto Seguro e que comprometa a
Campanha de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como
originalmente planejada, mediante aviso prévio aos Clientes Participantes.

3.3 A simples participação nesta Campanha implica na aceitação total e irrestrita de todos os
itens deste Regulamento.

3.4 A Campanha independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no
artigo 1º da Lei Federal 5.768/71, beneficiando indistintamente a todos os que cumprirem
ao disposto neste Regulamento, sendo, portanto, considerada uma promessa de
recompensa, efetuada em conformidade com o disposto no art. 854 e ss. do Código Civil.

3.5 As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Porto Seguro, por decisão soberana e
irrecorrível. Em caso de dúvidas e/ou questionamentos relacionados a esta Central de

https://www.carrofacilseminovos.com.br/?


Relacionamento (11) 3366-8200 (São Paulo e Capital) | 0800 727 7310 (Demais localidades)
| 0800 727 1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta, exceto feriados). Para
conhecer os modelos disponíveis em estoque, condições de contratação e regiões de
abrangência, consulte carrofacilseminovos.com.br | Porto Seguro Locadora de Veículos
LTDA. CNPJ: 19.091.996/0001-16.   

3.6 Fica desde já eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de domicílio ou sede do
Cliente Participante, conforme o caso, para dirimir quaisquer questões relativas a esta
Campanha.


