
CONHEÇA O REGULAMENTO DA CAMPANHA CUPOM DE DESCONTO 

 

1 DA PARTICIPAÇÃO 
1.1 Apenas um cupom poderá ser utilizado por CPF cadastrado. 

1.2 Caso você já tenha finalizado sua compra, não será possível utilizar o cupom de desconto 
na mesma. 

1.3 O código do cupom deve ser copiado sem alterações, o mesmo é sensível a alterações em 
letras maiúsculas e minúsculas. 

2 UTILIZAÇÃO DO CUPOM 
2.1 Após selecionar a cor e numeração do produto que você deseja, coloque-o no carrinho de 

compras clicando no botão COMPRAR.  
2.2 O valor do desconto é válido apenas em compras acima de R$ 150,00 e será aplicado 

somente em compras de produtos na categoria MASCULINA. 
2.3 Após digitar seu CEP e escolher seu método de entrega, digite o código do cupom de 

desconto no campo “Vale-presente / Cupom (opcional)” recebido por e-mail e clique em 
calcular cupom. 

2.4 Pronto! Seu desconto já foi aplicado no carrinho de compras. 
2.5 Clique em continuar e prossiga com os passos necessários para finalizar a compra. 
2.6 Lembre-se, caso ainda não tenha cadastro na Passarela, é necessário que seja realizado o 

cadastro no item “Cadastre-se na Passarela”. 

 
3 DA DURAÇÃO DA PROMOÇÃO 
3.1 A promoção vigerá das 00h00min do dia 17 de outubro de 2013, até às 23h59min do dia 17 

de novembro de 2013, podendo ser prorrogada ou cancelada, a critério da Passarela, a 

qualquer tempo.  

3.2 Os cupons emitidos e não utilizados até a data supra serão cancelados automaticamente, 

sem direito a qualquer tipo de restituição ou ressarcimento. 

4 REGRAS GERAIS 

4.1 Apenas um cupom poderá ser utilizado por CPF cadastrado. 
4.2 O desconto disponível no cupom será de R$ 15,00 (quinze reais) e só poderá ser utilizado 

uma vez, estando vinculado ao CPF cadastrado. 
4.3 O desconto somente será válido para compras acima de R$150,00. 
4.4 O desconto somente poderá ser utilizado para compras on-line através do site 

www.passarela.com.br e em nenhuma hipótese será revertido em dinheiro, bem como 
não poderá ser cedido a terceira pessoa nem acumulados. 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Considerando as características inerentes ao ambiente da internet, a Passarela não se 
responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão, ocasionadas em casos 
fortuitos ou de força maior, bem como em casos alheios ao seu controle. 

5.2 A Passarela não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas 
de acesso à Internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam impedir a 
participação do usuário.  

http://www.passarela.com.br/


 
5.3 É terminantemente proibida a utilização de sistemas, softwares e outras ferramentas ou 

métodos automáticos, repetitivos ou programados, que criem condições de navegação ou 
participação, consideradas como práticas irregulares, desleais ou que atentem contra os 
objetivos desta promoção. 
 

5.4 A Passarela se reserva o direito de, por motivo de força maior ou caso fortuito, alterar os 
termos deste Regulamento, informando previamente os participantes desta promoção e 
sempre buscando assegurar sua legalidade sem prejuízo de seus participantes. 

 
5.5 A Passarela se reserva o direito de encerrar esta promoção a qualquer momento. 

5.6 Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos 
omissos e dúvidas serão decididos, exclusivamente, por uma Comissão da Passarela, com 
decisão soberana e irrecorrível. 

 


