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REGULAMENTO – INDIQUE E GANHE
REGRAS GERAIS
1. Somente serão aceitas indicações com os dados do proprietário: nome completo e celular
são imprescindíveis.
2. Os contatos enviados devem ser exclusivamente dos proprietários dos imóveis na região de
Londrina-PR. Indicações para contatos com corretores e outras empresas do mercado
imobiliário serão desconsideradas, por questões éticas.
3. Serão aceitas indicações de imóveis residenciais, cujo valor de mercado da locação seja
superior a R$800,00 e que tenham matrículas individualizas.
COMO INDICAR
1. O único meio para indicar imóveis residenciais para locação é através do formulário, no link:
https://z43.com.br/indique-e-ganhe/
2. É necessário o preenchimento completo do formulário para a indicação ser válida.
SOBRE OS IMÓVEIS
1. Os imóveis indicados devem ser exclusivamente residenciais, podendo já estarem alugados
ou desocupados.
2. Na hipótese de já estarem alugados, a indicação será para transferência de administração
para a 043.
3. Nos imóveis desocupados, se validada a indicação junto ao proprietário, serão publicados no
site.
ANÁLISE DA INDICAÇÃO
A indicação não tem validade para premiação:
1. se o imóvel que você indicar não estiver nas características descritas.
2. se não estiver localizado na região de Londrina/PR.
3. se o proprietário não se interessar em publicar em nosso site.
4. se o imóvel já tiver sido indicado por outra pessoa ou o cliente ou o imóvel já estiverem em
nossa base de imóveis (O registro é considerado com base em data e hora do cadastro da
indicação).
5. se o imóvel tiver exclusividade ou estiver em negociação avançada por outro
corretor/imobiliária ou o proprietário.
6. se a administração da locação não for da imobiliária.
A Zero43 não se compromete com a conversão da indicação em imóvel publicado no site, uma
vez que a publicação depende da autorização do proprietário.
PREMIAÇÃO
A premiação da indicação será paga no ato da publicação no site e a comissão no ato da
assinatura do contrato, através de TED.

*A promoção poderá ser encerrada a qualquer momento. Todas as indicações feitas antes do
encerramento permanecem válidas.
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