Serviços Financeiros

REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL
“Financie uma motocicleta BMW 0km com a BMW Financeira e participe de forma
gratuita do BMW Rider Training On Road”
1. Da Campanha Promocional:
1.1. Esta campanha promocional (“Promoção”) é instituída na modalidade “Financie e
Ganhe” pela BMW Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, empresa com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 - 22º
andar - Ed. Golden Tower, inscrita sob o CNPJ. nr. 04.452.473/0001-80 (“BMW Financeira”).
1.2. Esta Promoção é dirigida exclusivamente aos clientes que:
1.2.1. Possuam um contrato de financiamento junto à BMW Financeira de uma motocicleta
BMW, que na data em que foi celebrado o contrato de financiamento era uma motocicleta
0km, com vencimento a partir de agosto de 2020, e quitação do mesmo no período de
01/08/2020 até 31/10/2020.
1.2.2. Não tenham procedido a quitação antecipada deste contrato em data anterior a 1º de
agosto de 2020.
1.2.3. Adquiriram uma motocicleta BMW 0km, através de um financiamento com a BMW
Serviços Financeiros e tendo a proposta de crédito enviada dentro do período de 01/08/2020
até 31/10/2020 e com a compra do veículo e financiamento do mesmo efetivados até o dia
03/11/2020, e segundo critérios definidos neste regulamento (“Regulamento”).
1.3. O novo financiamento deve ser realizado no mesmo CPF ou CNPJ do contrato de origem
(item 1.2).
2. Do Período de Vigência:
2.1. Esta Campanha terá início em 01/08/2020 e encerrar-se em 31/10/2020 (“Período de
Vigência”). Considerando que a participação gratuita no BMW Rider Training On Road deverá
ocorrer até dezembro de 2020, após a notificação formal por parte da BMW Financeira acerca
da confirmação da elegibilidade ao benefício.
2.2. A existência de qualquer ato ou fato que impossibilite o comparecimento do Participante
na concessionária autorizada, o envio da proposta ou a efetiva compra durante a vigência
da presente Promoção, bem como a não aprovação do crédito relativo ao financiamento nos
termos da Política de Crédito da BMW Financeira, não geram direito adquirido e não obrigam
a prorrogação das condições desta Promoção por tempo indeterminado, não ocasionando
nenhum direito a ressarcimento ou indenização.
3. Do Financiamento:
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3.1. A BMW Financeira disponibiliza aos clientes (pessoas físicas ou jurídicas), planos de
financiamento na modalidade CDC, para aquisição de motocicletas BMW 0km. Sujeitos à
aprovação de crédito.
O valor das parcelas, taxa de juros, Custo Efetivo Total (CET) e outras condições, podem
variar de acordo com o modelo escolhido e simulação de financiamento realizada.
A critério do cliente, é possível incluir no financiamento custos de registro de contrato, tarifa
de cadastro e demais despesas decorrentes destes no financiamento, sendo que os valores
deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. Os custos
de registro de contrato serão aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou
autoridade estadual competente para realização do registro.
4. Da Participação no Curso:
4.1. Para esta Campanha será destinado para cada contrato de financiamento que atender
às exigências mencionadas no item 1, apenas 01 (um) ingresso para participação no BMW
Rider Training On Road, que obrigatoriamente deve ser utilizado pelo proponente do
financiamento. No caso de pessoa jurídica, o curso poderá ser realizado por apenas 1 (um)
avalista.
4.2. Em até 20 (vinte) dias após a efetivação do contrato de financiamento, será enviada a
confirmação da disponibilização do benefício ao e-mail do cliente, com a descrição do curso
e processo para agendamento do mesmo.
4.3. O cliente poderá participar do curso até dezembro de 2020, com o agendamento prévio
através dos canais:
E-mails: contato@bmwriderexperience.com.br/ wander@bmwriderexperience.com.br.
Telefone: (11) 97617-3260
A programação completa do curso, local e calendário com as próximas turmas estão
disponíveis no site do BMW Rider Experience (link abaixo).
www.bmwriderexperience.com.br
4.4. Será de responsabilidade do cliente realizar o agendamento do curso diretamente
através dos canais acima mencionados, e informar que é elegível ao benefício do curso BMW
Rider Training On Road, conforme campanha promovida pela BMW Financeira. O BMW Rider
Experience irá se certificar com a BMW Financeira quanto a elegibilidade do cliente, de acordo
com o proposto no item 4.1. Apenas após a confirmação, é que o BMW Rider Experience
dará prosseguimento ao processo de agendamento.
4.5. A BMW Financeira irá custear somente o ingresso do curso BMW Rider Training On Road,
que contempla teoria mais exercícios práticos, certificado de conclusão do curso e buffet
(café da manhã, almoço e café da tarde), sendo de total responsabilidade do contemplado
as demais despesas decorridas da participação no evento, tais como, mas não se limitando
a: passagens aéreas ou quaisquer serviços adicionais como, alterações e cancelamentos da
viagem, adicional de malas, translado, pedágio, hospedagem, alimentação e quaisquer
outras despesas extraordinárias.
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4.6. O cancelamento do curso por parte do BMW Rider Experience pode ocorrer por diversos
fatores, entre eles falta de quórum que viabilize a realização do curso, e, caso isso ocorra,
o cliente será notificado com até 5 dias corridos de antecedência à data do evento. O cliente
poderá reagendar a sua participação, desde que a nova data esteja prevista no calendário
disponibilizado no site do evento e limitada a dezembro de 2020, conforme cláusula 4.3, e
o agendamento ocorra previamente a data de realização do curso. No caso de não haver
mais data disponível para realização do curso ainda no ano de 2020, o cliente perderá o
direito de usufruir do benefício.
4.7. A BMW Financeira não tem qualquer influência e/ou responsabilidade sobre a
programação e calendário do curso e/ou cancelamentos de turmas.
4.8. Em caso de desistência por parte do cliente, é necessário entrar em contato com a
equipe comercial do BMW Rider Experience, pelos canais informados anteriormente, com até
25 dias de antecedência, e verificar a disponibilidade de realizar o curso posteriormente,
mas limitado a ocorrer em 2020. Se a desistência ocorrer em um período menor, o cliente
perderá o direito de usufruir do benefício.
4.9. Caso o cliente tenha o interesse de levar 1 (um) acompanhante, é necessário informar
no momento de agendamento com o BMW Rider Experience, para consultar a
disponibilidade.
4.9.1. Será de responsabilidade integral do cliente todos os custos relacionados ao
acompanhante, inclusive, mas não se limitando ao valor do buffet, o qual o cliente deverá
efetuar o pagamento diretamente ao BMW Rider Experience, conforme acordado entre as
partes.
4.9.2. O acompanhante também não poderá participar
disponibilizadas no curso, nem mesmo como passageiro.

das

atividades

práticas

5. Do Curso:
5.1. O BMW Rider Training On Road é um curso para aprimoramento das técnicas de
pilotagem e habilidades no asfalto, que explora técnicas de segurança e equilíbrio,
disponibilizado pela Associação dos Pilotos de Motovelocidade, empresa com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 465, inscrita sob
o CNPJ. nr. 11.707.241/0001-91 (“BMW Rider Experience”). O curso dispõe de dois módulos:
5.1.1. Nível 1: Desenvolve noções básicas de controle da motocicleta em subidas e descidas,
parada de emergência no topo, prática de frenagem e troncos paralelos.
5.1.2. Nível 2: Desenvolve noções avançadas para motociclistas com maior experiência e
que desejam explorar ao máximo a relação entre piloto e motocicleta em terrenos planos e
controlados. Para este módulo é obrigatório ter feito o curso Nível 1, e a apresentação do
certificado do mesmo ao realizar o agendamento junto ao BMW Rider Experience.
5.2. É obrigatório a apresentação da CNH, categoria A regular e válida para realização do
curso.

Serviços Financeiros

5.3. A incursão ao curso expõe o cliente a diversos riscos os quais estão aqui listados e
mesmo os que eventualmente não estejam aqui listados, os quais podem gerar perdas
materiais, financeiras, ferimentos físicos, sequelas a saúde, ou até mesmo morte, sendo de
responsabilidade do cliente conforme “TERMO DE RESPONSABILIDADE” obrigatório para
realização do curso.
- Risco de Acidente: A prática do motociclismo dentro de certos parâmetros é arriscada, e a
possibilidade de acidente é uma realidade, seja ele provocado por qualquer razão;
- Risco de se machucar e morte: Acidentes em ambientes controlados como os que atuamos
são geralmente menos sérios aos envolvidos. Isso em razão das áreas de escape e diversos
outros fatores, porém o risco de machucados e lesões permanecem, podendo ser eles sérios
ou não, ou até mesmo levarem a morte;
- Risco de avarias na moto e nos equipamentos: Na ocorrência de acidentes os equipamentos
e a moto sempre são afetados. Podendo gerar sua total e completa destruição, gerando
perdas financeiras;
- Riscos Naturais: São aqueles gerados pelo tempo, os quais interferem em sua aderência,
visibilidade e etc.;
- Riscos Animais: Motos são eventualmente atingidas por pássaros ou até mesmo animais
terrestres, mesmo em recintos fechados;
-Riscos Mecânicos e Estruturais: Motos estão sujeitas a falhas, assim como irregularidades
em pisos, ou até mesmo sujeiras podem interferir seriamente na pilotagem;
- Riscos Diversos: Poderíamos ainda listar diversos riscos que precisam ser refletidos, entre
eles seu estado de saúde, falhas pessoais suas e de outros participantes, fatores
combinados, negligência, entre outros.
5.3.1. O cliente aceita todos os riscos mencionados acima, sabendo que qualquer um destes
fatores ou circunstâncias não permitirão a ele exigir, solicitar, reivindicar ou pleitear qualquer
tipo de suporte, intervenção, pagamento ou indenização seja a que título for, ficando o
cliente único e exclusivamente responsável por si próprio, sua moto, equipamentos e
conduta. Ainda ciente que qualquer fator de risco que o cliente, seu comportamento, sua
conduta, seus equipamentos ou sua moto ofereçam, estará sujeito a não participar das
atividades não podendo reclamar de nenhum tipo de suporte, intervenção, pagamento ou
indenização seja a que título for, correndo o risco de perder o dinheiro pago pelo curso.
5.4. O cliente deverá levar e trajar equipamento completo: jaqueta e calça com proteções
ou macacão, capacete, luvas e botas.
5.5. Se optar pela locação da motocicleta durante o curso, é necessário consultar a
disponibilidade do modelo no momento em que realizar o agendamento (item 4).
Modelos disponíveis para locação
G 310 GS
R 1200 GS

Valor da locação
R$ 400,00
R$ 600,00
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5.5.1. O aluguel da motocicleta é para uso exclusivo no curso Rider Training On Road, sendo
estritamente proibido o uso fora do local do curso ou sub-locação à outras pessoas.
5.5.2. A fim de receber a motocicleta, o cliente deve apresentar carteira de habilitação válida
(original e cópia);
5.5.3. Para retirada da motocicleta será solicitado um depósito de segurança (caução) ao
BMW Rider Experience, com autorização de cobrança cartão de crédito, no valor de R$
4.000,00 (Quatro Mil Reais), independente do modelo alugado;
5.5.4. Este depósito de segurança (caução) será restituído ao cliente mediante a entrega da
motocicleta, após a vistoria técnica realizada pelo BMW Rider Experience, não apresentando
a motocicleta quaisquer danos ou avarias;
5.5.5. O BMW Rider Experience responsabiliza de locar a motocicleta em perfeitas condições
de funcionamento, conservação e segurança, limpa e abastecida, constatadas pelo cliente,
conforme atestado no relatório impresso denominado “VISTORIA DO VEÍCULO”, que firmado
pelas partes e/ou seus representantes passa a integrar o contrato de locação denominado
“TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA CURSOS”.
5.5.6. No caso em que a motocicleta seja devolvida com sujeira que impeça a correta
vistoria, o BMW Rider Experience poderá enviá-la ao serviço de lavagem antes de realizar a
referida vistoria.
5.5.7. É de responsabilidade do cliente ressarcir todas as despesas, prejuízos que sejam
decorrentes da contratação dos serviços, incluindo, mas não se limitando, a danos e avarias
de qualquer natureza causados por quedas e/ou uso inadequado da motocicleta.
5.5.8. A BMW Financeira não tem nenhum envolvimento com o processo de locação da
motocicleta, sendo de responsabilidade do cliente toda a tratativa para com o BMW Rider
Experience.
6. Disposições Gerais:
6.1. Cada cliente que preencher as exigências previstas neste regulamento poderá participar
desta campanha tantas vezes quantas atender ao disposto neste Regulamento.
6.2. Os Participantes se responsabilizam integralmente, nos termos da Lei, pela veracidade
e exatidão das informações prestadas, de modo que qualquer tentativa de criar falsa
identidade, falsa comprovação de compra, idade, endereço eletrônico ou físico, CPF/MF e
outros dados que se fizerem necessários, será considerada como infração à legislação
vigente e aos termos do presente Regulamento, ensejando o imediato cancelamento de seu
pedido junto à BMW Financeira, sem prejuízo de apuração de eventuais medidas penais e
cíveis cabíveis.
6.3. A distribuição do benefício é gratuita, pessoal e intransferível, não cabendo nenhum
ônus aos clientes contemplados. Fica vedada a comercialização, troca e/ ou substituição dos
benefícios por outro benefício.
6.4. As omissões ou conflitos porventura oriundos deste Regulamento serão solucionados
pela BMW Financeira.
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6.5. A mera participação nesta Promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições
previstos neste Regulamento.
6.6. A não participação facultativa ou o não enquadramento nos termos e condições deste
Regulamento não gera direito a nenhum ressarcimento ou indenização.
6.7. Esta Promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios
dispostas na Lei nº. 5.769/71, no Decreto nº 70.951/72 e respectiva regulamentação, não
se sujeitando, portanto, aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade de
obtenção de autorização prévia.
6.8. Esta promoção, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou
cancelada a exclusivo critério da BMW Financeira mediante simples aviso, por motivo de
força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora de seu controle,
e que comprometa o regular andamento da promoção, de forma a impedir ou modificar
substancialmente a condução desta como originalmente planejado.
6.9. Resta esclarecido que a BMW Financeira poderá fazer qualquer tipo de ação corretiva
ou preventiva para manter o bom funcionamento de qualquer ferramenta relacionada à
Campanha, motivo pelo qual, desde já, os Participantes isentam-na de qualquer
responsabilidade em decorrência de eventual impossibilidade de participação na ação
advinda de tais atos. Na hipótese de ocorrência de interrupções de qualquer gênero, durante
o período da ação, a BMW Financeira não ficará obrigada a prorrogar o prazo desta ação.
6.10. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para solução de quaisquer questões
referentes ao Regulamento da presente Campanha.

