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REGULAMENTO BLACK WEEK 2021 
 

Black Week Taurus, produtos selecionados com condições especiais. 
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
PÚBLICO ALVO: Cac´s e anexos 
PERÍODO: Válido para pedidos cadastrados de 23/11/2021 até as 23h59 de 30/11/2021 
PRODUTOS SELECIONADOS: válido para produtos selecionados Taurus com o selo “BLACK WEEK” no portal 
armasmunicoes.com.br. 
PRAZO MÁXIMO PARA PAGAMENTO: 30/11/2021 para produtos pertencentes a Black Week 2021. 
FORMA DE PAGAMENTO: 

Armas selecionadas Taurus: cartão de crédito em até 12x sem juros com selo “BLACK WEEK”. 
Acessórios selecionados Taurus: consulte desconto especial na página do produto com selo “BLACK 

WEEK”. 
 
Pedidos não finalizados e pagos dentro do prazo de 23/11/2021 até as 23h59 de 30/11/2021 não terão direito 
às condições da Black Week Taurus 2021. Não cumulativo com outras condições. 
 
 
NORMAS PARA COMPRA DE PRODUTO CONTROLADO 
 
As condições e o acesso ao portal para aquisição de armas de fogo e munições são exclusivos para Militares, 
Policiais, CACs e outras pessoas físicas que integrem categorias autorizadas a adquirir estes produtos, conforme 
Lei 10.826/03, Decreto 9.847/19, Decreto 9.846/19, nos moldes do Regulamento de Produtos Controlados - 
Decreto 10.030/19 e demais atos normativos aplicáveis. 
 
A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige 
treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais 
separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. 
 
 
COMO COMPRAR 
 
Siga as orientações a seguir para realizar a compra de seus produtos Taurus: 
 

• Acesse armasmunicoes.com.br; 

• escolha o produto desejado com selo “BLACK WEEK”; 

• realize login/cadastro 

• adicione apenas produtos da “BLACK WEEK” Taurus ao carrinho; 

• finalize as etapas da sua compra. 
 
Obs.: caso deseje adquirir outros produtos não pertencentes a esta campanha, realize novo pedido de compras. 
 
Taurus Armas S/A. 
Compromisso com a excelência. 
 
 
 

São Leopoldo, 23 de novembro de 2021. 

https://www.armasmunicoes.com.br/
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