REGULAMENTO DA CAMPANHA: VAREJO 1ª QUINZENA JANEIRO DE 2021

1. Mecânica de cada Campanha
NATURA:
Promoção válida de 12 a 15/01/2021.
Serão acumulados no programa LATAM Pass 15 pontos para cada real gasto em compras acima de
R$99 e realizadas exclusivamente pelo hotsite da parceria:
https://www.natura.com.br/parceiros/latampass.
Os pontos LATAM Pass serão creditados na conta do cliente principal em até 30 dias corridos contados
a partir da confirmação do pagamento.
Pedidos cancelados / devolvidos não terão os pontos creditados ou os mesmos serão estornados. E
para cancelamento após utilização dos pontos, a solicitação será indeferida.
MAGALU:
Promoção válida nos dias 13 e 14/01/2021.
Serão acumulados no programa LATAM Pass 10 pontos para cada real gasto em compras realizadas
exclusivamente com o cartão LATAM Pass Itaucard e pelo hotsite da parceria:
https://clube2.magazineluiza.com.br/?n=latampass. Demais formas de pagamento acumularão 5
pontos a cada R$1 nas compras realizadas no mesmo link.
Os pontos LATAM Pass serão acumulados no CPF informado na compra no site do parceiro e deverá
ser o mesmo do titular do cartão utilizado na compra e serão creditados em até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados a partir da confirmação da entrega do produto.
RENNER:
Promoção válida de 13 e 15/01/2021.
Serão acumulados no programa LATAM Pass 10 pontos para cada real gasto em compras realizadas
exclusivamente pelo hotsite da parceria https://clube.lojasrenner.com.br/b2b/latampass. Os pontos
serão creditados em até 30 (trinta) dias, após a confirmação de pagamento do pedido realizado no
hotsite da parceria e validação pela LATAM Pass, desde que o nº do CPF informado seja válido. Não
serão considerados, para efeito do acúmulo de pontos, os valores referentes a: (i) embalagens para
presente, (ii) frete, (iii) pagamentos com Cupom de Desconto, Gift Card e Vale-Compra, (iv) pedidos
realizados por pessoa jurídica e (v) valor do serviço de personalização.
CAMICADO:
Promoção válida de 13 e 15/01/2021.
Serão acumulados no programa LATAM Pass 8 pontos para cada real gasto em compras realizadas
exclusivamente pelo link da parceria: https://clube.camicado.com.br/b2b/multiplus.
Os pontos serão creditados em até 30 dias corridos após a confirmação de pagamento do pedido
realizado no hotsite da parceria e validação pela LATAM Pass, desde que o nº do CPF informado seja
válido.
2. Regras gerais para acúmulo de pontos LATAM Pass com os parceiros citados acima:
2.1. Os pontos serão creditados apenas nas compras realizadas no hotsite de cada parceria e após
validação do parceiro e do LATAM Pass, desde que o nº do cpf informado seja válido. O LATAM Pass e
nenhum de seus parceiros não se responsabilizam pelo lançamento incorreto do nº CPF.

2.2. Caso o cliente abandone o hotsite da parceria e realize a compra diretamente pelo APP ou Site
dos parceiros ou clique no link de e-mail de marketing, anúncios no Google e Facebook, ou no logo
superior esquerdo do site dos parceiros, não será pontuado.
2.3. Ofertas sujeitas à disponibilidade de estoque e às regras de compra dos parceiros. Os produtos
anunciados poderão ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio. O prazo de entrega poderá
variar de acordo com a localidade de entrega. É necessário ser previamente cadastrado no programa
LATAM Pass.
2.4. Pedidos cancelados / devolvidos não terão os pontos creditados ou os mesmos serão estornados.
E para cancelamento após utilização dos pontos, a solicitação será indeferida.

3. Regras de acúmulo para membros do clube LATAM Pass
3.1. Clientes ativos no Clube LATAM Pass, no momento da compra e do crédito dos Pontos, receberão
ainda os Pontos Extras do plano contratado, respeitado o limite mensal disponível na data de crédito
dos Pontos.

