Regulamento Parceria Pão de Açúcar Mais

1 — Para garantir os pontos, é preciso se cadastrar no Programa Pão de Açúcar Mais antes de
realizar seu pedido nos Parceiros divulgados.
2 — Somente os pedidos realizados pelos hotsites das Parcerias serão pontuados. Os hotsites
são:
Calçados Online: parceriacalcadosonline.com.br/paodeacucarmais
Marcyn: parceriamarcyn.com.br/paodeacucarmais
Mobly: http://www.mobly.com.br/parcerias-paodeacucar/
Oppa: parceriaoppa.com.br/paodeacucarmais
Puket: http://www.parceriapuket.com.br/paodeacucarmais
Saraiva: http://www.saraiva.com.br/paodeacucarmais
Eotica: www.eotica.com.br/parceria/paodeacucar.html
Tricae: https://m.tricae.com.br/paodeacucarmais/
Casa das Cuecas: http://parceriacasadascuecas.com.br/paodeacucarmais
3 — Para pontuar nos Parceiros Eotica e Tricae, as compras devem ser realizadas pelos hotsites
e também é necessária a utilização dos códigos promocionais no campo “CUPOM” ao finalizar
a compra no site do Parceiro. Os códigos promocionais são:
Eotica: PAODEACUCAR2
Tricae: PAODEACUCAR2
4 — Para receber a pontuação, é necessário fornecer o CPF no campo de cadastro do cliente.
5 — O prazo de crédito de pontos dos Parceiros será de 30 (trinta) dias a contar da
confirmação do pagamento do serviço ou produto ao Parceiro.
6 – Os pontos são sempre números inteiros, com arredondamento matemático da seguinte
forma:
 0,01 a 0,49 pontos = 0 ponto.
 0,50 a 0,99 pontos = 1 ponto.

7 – Vigência da Parceria: até 06/04/2017
8 — Pedidos cancelados ou devolvidos não são pontuados. Caso o pedido seja cancelado ou
devolvido após os pontos serem creditados em sua conta no Programa Mais, os pontos serão
estornados.

9 — A quantidade de pontos será calculada sobre o valor pago dos produtos, sem levar em
consideração os valores de frete, juros, embalagem para presente ou outros valores que
venham a ser devidos.
10 — As ofertas promocionais do site dos Parceiros podem apresentar valores diferentes aos
do hotsite da Parceria.
11 — Os Parceiros e o Pão de Açúcar Mais poderão alterar, a qualquer momento, este
regulamento, assim como quaisquer outras variantes envolvidas de acordo com a necessidade
e/ou disponibilidade de estoque.

