
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “DÓLAR CONGELADO” 

 

1. Empresa Promotora: AGÊNCIA MERCÚRIO YORK VIAGENS E TURISMO LTDA.- KONTIK           

JOVEM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.145.709/0001-502,             

estabelecida na Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 585, Complexo Odonto Médico Itaigara, Lojas             

13/14, Itaigara, Salvador/BA. 

 

2. Objeto da Promoção: O objeto da presente promoção é beneficiar os 50 (cinquenta)              

primeiros participantes que se inscreverem nos programas do roteiro “Trip dos Sonhos 2020”,             

que é composto pelas excursões Disney Express, Disney Mágica e New York Maravilhosa, no              

período de 04 a 30.08.2019, concedendo vantagens nos preços da tabela 2020 já vigentes e na                

forma de pagamento.  

 

3. Dos Participantes: Podem participar desta promoção todos aqueles que se inscreverem em             

quaisquer das excursões do roteiro “Trip dos Sonhos 2020”, acima mencionadas, sendo            

beneficiários da promoção somente os primeiros 50 (cinquenta) inscritos. 

 

4. Vigência da Promoção: A promoção será válida até 30 de agosto de 2019. 

 

5. Benefícios da Promoção: Os primeiros 50 (cinquenta) participantes que se inscreverem em             

qualquer um dos pacotes de viagem acima referenciado e até o dia 30 de agosto de 2019, prazo                  

de vigência da promoção, terão direito aos seguintes benefícios, nos termos das Condições             

Gerais da Promoção: 

 

5.1. Preço do pacote convertido ao câmbio do dólar fixado em R$ 3,70 (três reais e setenta                 

centavos); 

 

5.2. Pagamento em até 12 (doze) parcelas no cartão de crédito, sem juros. 

 

6. Das Condições Gerais da Promoção: 

 

6.1 O presente será entregue a cada participante da promoção ou ao seu representante legal,               

em caso de menor de idade, que aderirá as condições aqui estabelecidas mediante assinatura ao               

final do instrumento;  



 

6.2. Eventuais omissões ou dúvidas relativas a presente promoção poderão ser resolvidas pela             

própria empresa promotora; 

 

6.3. A simples participação na presente promoção já implica no total conhecimento das             

condições e aceitação irrestrita deste regulamento; 

 

6.4. Esta promoção não se enquadra ou implica em qualquer tipo de sorteio ou operação               

assemelhada;  

 

6.5. Serão excluídos o participante que tentar fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste              

regulamento, o qual poderá ser alterado por motivo de força maior. 

 


