
 
 
 

RNI realiza UP DAY com condições especiais em Cuiabá 

Durante evento, incorporadora aceitará imóveis e veículos usados nas 
negociações de casas e apartamentos  

A RNI realiza, no dia 26 de maio, o UP DAY RNI, evento simultâneo em 8 cidades 
com ofertas especiais para a compra de casas e apartamentos. Neste dia, 
imóveis e veículos usados serão aceitos nas negociações, desde que o valor não 
ultrapasse 50% do preço do imóvel. A ação será transmitida ao vivo pelo site 
www.rni.com.br/upday. 

Em Cuiabá, participam do UP DAY os apartamentos do Golden Green Residence 
e casas do Reserva Rio Cuiabá. Construído no Centro, o Golden Green oferece 
apartamentos de três dormitórios (1 suíte), com opções de plantas entre 89 m² 
e 94 m². Já o Reserva Rio Cuiabá possui casas com 88 m² e três quartos.  As 
condições são válidas enquanto durar o estoque do dia. 

O evento acontece entre 10h e 16h, no estande de vendas do empreendimento. 
Outras cidades participantes são: São Paulo, Fortaleza, Bauru, São Carlos, 
Sinop, Rondonópolis e São José do Rio Preto.  

Serviço: 
UP DAY RNI 
Horário: das 10h às 16h 
Informações: www.rni.com.br/upday 
Central de Vendas: 0800 042 4231 
 
SOBRE A RNI 
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 173 
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. 
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 milhões de m² 
construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, 
com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora 
de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o grupo tem 
tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br. 

Contatos para imprensa: 

Néctar Comunicação Corporativa 
 

Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 94502-0396 

 
Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br 
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701  

http://www.rni.com.br/upday
http://www.rni.com.br/
mailto:paula.alface@nectarc.com.br
mailto:cristiene.crevellari@nectarc.com.br

