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RESERVA DE LOCAIS 

 A reserva dos locais só será realizada mediante confirmação, por escrito, pelo 

cliente ou pela Agência de Propaganda, autorizada por ele, que contenha os 

dados completos (razão social, CNPJ, Inscrição e endereço completo) do 

anunciante e da agência de propaganda. Não serão aceitas reservas efetuadas 

verbalmente. 

 A PRÓ-VISÃO OUTDOOR disponibilizará em seu site os locais disponíveis ou 

enviará uma relação com estes locais para o cliente ou para a agência, para que 

os mesmos possam confirmar sua reserva. Os locais disponibilizados poderão 

sofrer alterações até a data efetiva de sua confirmação por escrito. 

 

FECHAMENTO 

 A entrega do layout, para a confecção dos cartazes, deverá ser realizada até 10 

(dez) dias antes do início da veiculação e a entrega dos cartazes, produzidos 

pelo cliente, deverá ser feita à PRÓ-VISÃO OUTDOOR, 3 (três) dias antes do 

início da Bi-Semana. 

 A não observância das condições acima estabelecidas, não obriga a PRÓ-VISÃO 

OUTDOOR a fazer a compensação dos dias em que a veiculação não estiver no 

ar. 

 Fica por conta do CLIENTE ou da AGÊNCIA a quantidade de reposição de 

cartazes para quaisquer incidentes nos cartazes já em exibição. 

 

FATURAMENTO 

 O faturamento será emitido conforme as condições negociadas pelo 

departamento comercial juntamente com o cliente ou agência de propaganda e 

especificadas no Contrato de Veiculação Publicitária / Pedido de Inserção.  

 O não pagamento do mesmo, na data prevista, acarretará o imediato envio ao 

nosso departamento jurídico para as medidas cabíveis. 

 

COLAGEM DOS CARTAZES 

 A colagem dos cartazes e a instalação das lonas têm início às segundas-feiras 

(alternadas). A PRÓ-VISÃO OUTDOOR tem o prazo de 04 (quatro) dias para 

conclusão deste serviço em Campinas, desde que os cartazes / lonas estejam 

em nosso depósito até sexta-feira que antecede o início da Bi-Semana 

contratada. Para os locais da Região, as colagens / instalações de lonas serão 

efetuadas até sexta-feira da primeira semana de exibição. 

 Os cartazes entregues após o início da Bi-Semana não terão compensação de 

dias ou abatimento no valor da veiculação. 

 A PRÓ-VISÃO OUTDOOR se responsabiliza somente pela veiculação. No caso de 

roubo ou danos gerais nas lonas a responsabilidade será somente da agência / 

anunciante. 

 

CONTRATO 

 Para a veiculação ocorrer, o contrato / Pedido de Inserção deverá ser assinado, 

datado e os dados do cliente devem estar corretos e completos. 

 O CLIENTE e/ou a AGÊNCIA autoriza a PRÓ-VISÃO OUTDOOR a divulgar 

imagens e informações da sua campanha em nosso site e redes sociais.  

 

CANCELAMENTO 

 O cancelamento do contrato / Pedido de Inserção só será realizado se for 

anunciado por escrito, assinado e datado, 15 (quinze) dias antes do inicio da 
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veiculação. Se o cancelamento acontecer após o prazo acima, a PRÓ-VISÃO 

OUTDOOR fará o faturamento integralmente e o crédito de veiculação será 

tratado entre as partes. 

 Caso o contrato / Pedido de Inserção seja cancelado e a produção gráfica tenha 

sido feita por intermédio da PRÓ-VISÃO OUTDOOR, o cliente ficará responsável 

pelo pagamento total da produção destes cartazes. 

 A PRÓ-VISÃO OUTDOOR poderá cancelar imediatamente a exibição dos 

cartazes, sem qualquer multa contratual, caso haja mudanças nas leis 

municipais que atualmente regem as normas de exibição de outdoor, e com isto 

algum(s) local(is) ora disponibilizado tenha a necessidade de serem removidos, 

colocaremos a disposição do CONTRATANTE, alternativas para que o mesmo 

substitua o local de exibição 

 

CHECKING FOTOGRÁFICO 

 A fiscalização deverá ser realizada a partir do 5º dia útil após o início da Bi-

Semana, prazo este suficiente para que a colagem esteja finalizada. 

 Não é de responsabilidade da PRÓ-VISÃO OUTDOOR efetuar o Checking 

Fotográfico da campanha. 

 Qualquer falta ou irregularidade na veiculação, a mesma deverá ser informada 

dentro da própria Bi-Semana. Não serão aceitas reclamações após o período da 

veiculação. 

 A PRO-VISÃO OUTDOOR acatará e tomará todas as providências necessárias 

para toda e qualquer reclamação pertinente à faltas na exibição, desde que 

sejam feitas formalmente, por escrito e documentada fotograficamente. 

 

VALIDADE 

 Os preços e condições desta tabela têm validade indeterminada, podendo ser 

alterados a qualquer momento e sem aviso prévio.  

 


