
Promoção 

"Ofertas Alelo Natal 2019"  

 
REGULAMENTO 

  

Empresa Realizadora: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, com 
sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu 512, 3º e 4º 
andares, Ed. Evolution, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.740.876/0001-25, 
doravante denominada “ALELO”. 
 
Participante: Portadores dos cartões Alelo Natal ativos(“Usuários”). 
  
Para aderir à Promoção, o Usuário deve ser elegível, ler e estar de acordo com todos 
os termos e condições constantes desse Regulamento. 
  
1. Descrição e regras das Ofertas Alelo Natal 2019 

  
1.1. A Promoção “Ofertas Alelo Natal 2019” (“Promoção”) é válida em todo território 
nacional. 
 

1.2.  Regras de Elegibilidade: 
a) Cumprir todas as regras e requisitos constantes deste Regulamento; e 

b) Estão elegíveis para a Promoção todos os portadores dos cartões Alelo Natal 
ativos. 
 

1.3. Vigência da Promoção: esta Promoção terá início e término de vigência de 
15/07/2019 a 28/02/2020. 
 

1.4. Benefícios da Promoção: 
  
1.4.1. Os Usuários receberão ofertas dos produtos e serviços dos parceiros da 
ALELO, com um prazo de validade específico, apresentado na página 
https://www.alelo.com.br/meucartao/ofertas-alelo-natal. 
 
1.4.2. As ofertas são válidas para compra com o cartão Alelo Natal. 
 
1.4.3.  O desconto apresentado na página mencionada no item 1.4.1 não é cumulativo 
com promoções do site tradicional de cada parceiro sobre o mesmo produto/serviço 
da Promoção. 
  
2)  Regras Gerais 

  
2.1. A ALELO não realiza a venda direta de produtos e/ou serviços dos parceiros, 
mencionados na página https://www.alelo.com.br/meucartao/ofertas-alelo-natal, 

https://www.alelo.com.br/meucartao/ofertas-alelo-natal
https://www.alelo.com.br/meucartao/ofertas-alelo-natal


de modo que quaisquer reclamações acerca da qualidade e entrega desses produtos 
e/ou serviços, deverão ser feitas diretamente aos parceiros. 
 
2.1.1. Os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros, estando 
sujeitos às Políticas de Renúncia e Desistência dos parceiros. 
  
2.2. O não atendimento às regras de elegibilidades, como também às demais regras 
e condições desse Regulamento, desclassifica imediatamente o Usuário para a 
participação da Promoção. 
 
2.3. O Usuário será o único e exclusivo responsável pelo uso dos benefícios desta 
Promoção. 
 
2.4. A ALELO, dentro das determinações legais e normativas aplicáveis, poderá 
monitorar, suspender ou cancelar, imediatamente, os benefícios desta Promoção, 
caso constate utilização fraudulenta e/ou indevida dos mesmos. 
 

2.5. Para consultar este Regulamento ou outras informações sobre a Promoção, 

acesse: https://www.alelo.com.br/meucartao/ofertas-alelo-natal, ou ligue na 

Central de Atendimento ao Usuário (11) 4004-7733.  

 

**** 


