Programa de Recompensa: Clube Praieiro!

Você ganha pontos para usar em compras de 3 formas na Via Praiana:

Regulamento
INDIQUE UM AMIGO E GANHE 10 PONTOS
1. Cada amigo indicado que efetuar uma compra te dá 10 pontos no Programa de Recompensa;
2. A pontuação só entra no seu extrato quando a compra do seu amigo for paga;
3. Se a compra for cancelada pelo seu amigo, os pontos também são cancelados no seu extrato;
4. Te enviamos um e-mail quando a compra for confirmada, assim como quando o pagamento e
o cancelamento ocorrerem.
CADA R$ 1,00 EM COMPRAS GANHE 1 PONTO
1. Cada Real (R$) em compras de produtos é igual a um ponto para você usar nas suas
próximas compras;
2. Os pontos só podem ser usados após constarem no extrato do programa, que você acessa no
seu Painel de Controle. Os pontos estarão disponíveis no seu extrato em até 3 dias úteis após
a confirmação de pagamento da compra;
3. Não contam no programa de recompensa os valores gastos com fretes, somente contam
como pontos os valores dos produtos;
4. Contam no programa os valores gastos com embalagens de presente

COMPARTILHOU NO FACEBOOK, GANHE 1 PONTO!
1. Cada compartilhamento no Facebook = 1 ponto;
2. Um único compartilhamento por produto da loja Via Praiana é válido;
3. São considerados compartilhamentos no Facebook: produtos da loja viapraiana.com.
OBS: Você precisa estar logado na loja para compartilhar, clique no produto para visualizá-lo
em detalhes e então clique no local indicado para compartilhamento no Facebook;
REGRAS DE USO DA PONTUAÇÃO
1. Os pontos ganhos são pessoais e intransferíveis;
2. Pontos expiram anualmente a partir da data de aniversário da compra, data de indicação do
amigo ou compartilhamento no Facebook: enviamos um e-mail te avisando 30 dias antes do
vencimentos dos pontos;
3. Se compras forem canceladas, produtos forem devolvidos ou trocados, a pontuação altera de
acordo com os novos valores (reais) finais da compra. São sempre considerados os valores
pagos como pontuação a ser utilizada para pagamento de novas compras;
4. A pontuação ganha não pode ser usada para pagamento de frete;
5. Para o valor mínimo de compra (R$ 299,00) que dá direito a frete gratuito não é considerado
o valor pago com pontuação.
REGRA DE CANCELAMENTO DO PROGRAMA
A Via Praiana pode cancelar o Programa de Recompensa a qualquer momento, avisando os
usuários do programa com 30 dias de antecedência, mantendo nesse período o direito de uso da
pontuação acumulado até o dia do aviso. O cancelamento pode ser feito integralmente ou
individualmente por cliente, seguindo critérios que considere relevantes.

