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Regulamento da Campanha do Cartão bandeira Vox - “Cliente Ativo Reinauguração”

1. Período da Campanha: Esta Campanha realizada pela Voxcred tem início às 0h00 do dia
30/10/2020, horário de Brasília e ficará vigente até às 23h59do dia 27/11/2020, horário de Brasília,
podendo ser prorrogada pela Voxcred pelo mesmo período conforme o andamento da campanha.

2. Participantes: São as pessoas físicas, maiores de dezoito anos, titulares do Cartão bandeira
Vox, sendo selecionados utilizando modelagem e regras com foco “EM COMPRAS REALIZADAS
NAS LOJAS DE REINAUGURAÇÕES NO DIA 30/10: JAQUEREI, ITU, BAURU, PINDA E SALTO”,
possuir cadastro prévio no Programa Livelo ou que venham a realizar o cadastro em até 10 (dez) dias
antes de receber os Pontos desta Campanha.

2.1.O cadastro no Programa Livelo depende da aceitação prévia do regulamento, disponível em
www.livelo.com.br/regulamento e é restrito aos participantes que cumpram as condições
definidas no referido regulamento.

2.2.Os clientes que receberem o contato da Vox, informando da participação na campanha.

2.3.Os clientes que realizarem uma compra mínima no período da campanha em R$ 50,00.

3. Campanha de Incentivo: Terão direito ao acúmulo de Pontos Livelo nos termos deste
regulamento os Participantes que utilizarem o Cartão bandeira Vox.

4. Montante de acúmulo: Os participantes elegíveis que cumprirem as condições deste
regulamento acumularão 800 Pontos Livelo. Campanha válida somente para as compras realizadas
dentro período da Campanha.

5. Pontos Acumulados: A informação sobre o acúmulo de pontos do Participante será enviada à
Livelo pela Voxcred, no montante descrito no item 4, nos termos deste Regulamento.

6. Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha de Incentivo terão validade de 24
(vinte e quatro) meses a contar da data de creditamento na Conta Livelo do Participante.

7. Prazo para Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados em até 30 (trinta) dias
corridos contados da transação.

8. Não creditamento de Pontos: Não serão creditados Pontos Livelo para outras transações fora
do período da campanha. Não serão creditados Pontos Livelo se a transação não for aprovada ou for
cancelada; em caso de suspeita de fraude, ou ainda em hipótese de violação deste regulamento ou
regulamento do Programa Livelo.

Também não serão creditados Pontos para terceiros. Apenas o titular do Cartão bandeira Vox irá receber
os Pontos desta Campanha.

9. Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções, bonificações
ou descontos da Livelo.
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10. Responsabilidade: Esta Campanha é de exclusiva responsabilidade da Parceira. A Livelo não
tem qualquer responsabilidade pela Campanha criada pela Parceira. A Livelo não se responsabiliza
pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Parceira. A Livelo não se responsabiliza por
informações incorretas apresentadas pelo Parceira e/ou Participante.


