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Art. 1º - Da Empresa Promotora  
 
A promoção objeto do presente regulamento é realizada pela Associação Atlética Banco do Brasil Porto 
Alegre, inscrita no CNPJ sob o nº 92.839.000. 0001-06, estabelecida na Av. Cel Marcos, nº 1000, Pedra 
Redonda, Porto Alegre.  
 
Art. 2º - Do Objeto da Promoção 
 
A promoção “5+1 Academia” traz o desconto no plano semestral no valor relativo a um mês quando da 
contratação do plano semestral, acrescido da bonificação também de  um mês para um convidado indicado. 
 
Art. 3º - Da Realização da Promoção 
 
A promoção é uma realização da Academia de Musculação da AABB Porto Alegre. 
 
Art. 4º - Dos Participantes 
 
Poderão participar da presente promoção todos associados e não associados, com planos ativos ou não. 
 
Art. 5º- Do Período da Promoção 
 
A promoção será válida do dia 03 de novembro 2016 a 30 de janeiro 2017.  
 
Art. 6º- Da Descrição da Promoção 
 
O aluno que contratar o plano semestral pagará as cinco primeiras parcelas e será isento da sexta parcela, 
ganhando, ainda, mais um mês de academia ininterrupto para presentear um amigo não matriculado na 
academia da AABB nos últimos 30 dias. 
 
Os alunos inscritos nas categorias “Academia Horário Reduzido” e “Academia Horário Normal” receberão a 
bonificação para o amigo na categoria “Academia Horário Normal”; já os alunos inscritos na categoria 
“Academia + Yoga”; na mesma modalidade “Academia + Yoga”. 
 
O prazo para o início da utilização por parte do convidado é de até 60 dias a contar da aquisição do plano 
semestral. 
 
Art. 7º - Da Disposição Geral  
 
Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Conselho de Administração. 
 
  


