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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 
 
O Black Friday da Academia receberá o desconto de 40% na contratação dos planos de academia: 
Quadrimestral, Semestral e Anual. Para os planos individuas de Pilates e Yoga serão ofertados 30% de 
desconto. 
 
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 ação todos associados e não associados (limite de 100 planos), dividindo-os 
em: renovações, alunos novos e ex-alunos. Serão 33 planos para cada seguimento; 
 
Art. 5º- Do Período da Promoção 
 
A ação terá validade exclusivamente no dia 30/11/2018, das 07h às 22h, ou até encerrar o limite de planos do 
dia. 
 
Art. 6º- Da Descrição da Promoção 
 
Alunos ativos, novos e ex-alunos terão a oportunidade de adquirir um dos planos descritos com 40% de 
desconto sob a tabela vigente. O desconto é valido para planos de horário livre.  
Academia horário reduzido, Atleta, Colaborador e Acima de 65 anos, não entram nesta condição. 
 
Os planos aderidos no Black Friday não participarão da campanha de indicação, considerando que a 
condição ofertada nesta ação supera o benefício da campanha, não sendo possível somar benefícios. 
 
Alunos com planos vigentes poderão fazer adição de serviço. Cancelamentos realizados a partir do dia 1º de 
novembro não serão contemplados pela promoção.  
 
Art. 7º- Da forma de pagamentos 
 
Para garantir o desconto, os planos deverão ser pagos integralmente no cartão de débito, crédito ou dinheiro, 
não sendo autorizadas outras formas se não as descritas. 
 
Art. 8º - Da Disposição Geral  
 
Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Conselho de Administração. 
  


