Clube Livelo: Pontos bônus de até 20% na primeira mensalidade do Clube
1. Campanha válida somente para clientes Livelo não assinantes do Clube Livelo
(“Participantes”).
2. Campanha válida para transações realizadas das 10h00min de 05/09/2019 às 23h59min
de 15/09/2019, horário de Brasília.
3. Para ser elegível a Campanha o Participante deve fazer o seu cadastro na campanha e
clicar na check Box (“Opt-in”).
4. Os pontos bônus serão creditados em até 30 dias após efetivação da contratação do
Clube
5. Caso o Participante não faça a Opt-in, não estará elegível para receber os pontos bônus
desta Campanha, nos termos abaixo.
6. O Participante que realizar a adesão do Clube Livelo no período indicado no item 2,
receberá 20% (vinte por cento) de pontos bônus após o pagamento da primeira
mensalidade do plano escolhido, sendo creditados em até 30 dias após a adesão.
7. Para participar da campanha, é obrigatório estar logado (com CPF e senha pessoal no
programa Livelo)
8. A pontuação bônus é exclusiva do 1º mês de assinatura
9. Clientes que já sejam assinantes do Clube Livelo são inelegíveis para esta Campanha,
ainda que seja para upgrade/downgrade de plano ou cancelamento e posterior
realização de nova adesão.
10. Campanha não cumulativa com outras campanhas e promoções.
11. Caso o Participante cancele a assinatura do Clube Livelo em até 90 (noventa) dias da
adesão, ficará inelegível para nova concessão de benefícios, campanhas e promoções
atreladas ao Clube Livelo pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a
contar da data de cancelamento e também pagará as 3 (três) primeiras mensalidades
do Clube Livelo escolhido integralmente.
12. Participantes que cancelarem a assinatura de quaisquer dos Clubes Livelo nos últimos
90 (noventa) dias não serão elegíveis a esta Campanha.
13. Para demais regras sobre cancelamento, consulte o regulamento do Clube Livelo.
14. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em
http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco
ou
consulte
o
regulamento, constante dos Termos e Condições do produto.
15. Leia atentamente as condições da oferta antes de concluir a operação.
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