
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PIRELLI  

BLACK FRIDAY 30% DE DESCONTO NA SEGUNDA UNIDADE 

 

1. PARTICIPANTES  

 

1.1 Esta é uma promoção realizada pela Pirelli Comercial de Pneus Ltda. (“Realizadora”), sediada à 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.221, 12º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, município 

de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 24.502.351/0001-69 e Rede 

de Revendedores Oficiais Pirelli, conforme mencionado no anexo I, para concessão de desconto 

na aquisição presencial à vista ou a prazo de pneus da marca Pirelli. 

 

2. MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

 

2.1 Na compra de 2 (dois) pneus da marca Pirelli, de medidas participantes da campanha, a 2ª 

(segunda) unidade sai com 30% de desconto. A Revenda Oficial Pirelli que realizar a venda ao 

consumidor final deverá estar participando da campanha. 

 

2.2 O desconto de 30% na segunda unidade adquirida, será formado através da aplicação de 15% 

(quinze por cento) de desconto no preço unitário de cada um dos 2 (dois) pneus, desconto esse 

que uma vez somado, corresponde ao valor de 30% de desconto sobre 1 (um) pneu. 

 

2.3 Para consultar os Revendedores Oficiais Pirelli participantes desta campanha, basta acessar a 

listagem através do link:  www.pirelli.com.br/encontreblackfriday 

 

2.4 A promoção é válida para pessoas físicas, mediante cadastro no site da Pirelli 

www.pirelliparavoce.com.br  e emissão do cupom promocional, informando o código da campanha 

PIRELLIBF2021. Para o cadastro, serão necessárias as informações a seguir: nome completo, e-

mail, número de telefone, marca, modelo e placa do veículo. Selecionar a Revenda Oficial Pirelli 

escolhida (participante da promoção) e a quantidade de pneus desejada. Para encontrar a 

Revenda oficial Pirelli participante mais próxima, acesse:  www.pirelli.com.br/encontreblackfriday 

 

2.5 Os clientes que se cadastrarem durante o prazo citado no item 4.1, terão direito de emitir cupons 

para até 5 pneus por CPF e/ou e-mail cadastrado, para utilizar no momento da compra em uma 

das Revendas Oficiais Pirelli participantes da promoção. 

 

2.6 Confira o passo a passo para a emissão dos cupons no Anexo 1 

 

3. PRODUTOS PARTICIPANTES 

A presente promoção é válida somente para os produtos mencionados abaixo: 

http://www.pirelli.com.br/encontreblackfriday
http://www.pirelliparavoce.com.br/
http://www.pirelli.com.br/encontreblackfriday


 

 

 

4. DO PRAZO  

 

4.1 A presente promoção é válida para as compras realizadas entre os dias 01/11/2021 e 30/11/2021. 

4.2 A emissão e resgate (criação e utilização) dos cupons poderá ocorrer entre os dias 01/11/2021 às 

00h00hs até às 23:59hs do dia 30/11/2021. 

 

 

 

 

 

Ipcode Desc. Material Medida Segmento Modelo Aro

2620900 195/55R15 85H P7cint 195/55R15 CAR P7cint 15

2742200 195/55R15 85H P7cint 195/55R15 CAR P7cint 15

3849000 195/55R15 85H P7cint(KS) 195/55R15 CAR P7cint 15

3642400 205/60R15 91H S-ATR(KA) 205/60R15 SUV S-ATR 15

3770300 205/60R15 91H S-ATR wl 205/60R15 SUV S-ATR 15

2808500 205/65R15 94T P1cint(K1) 205/65R15 CAR P1cint 15

2303200 195/55R16 91V XL P7cint 195/55R16 CAR P7cint 16

2694400 195/55R16 91V XL P7cint 195/55R16 CAR P7cint 16

2862600 195/55R16 91V XL P7cint(KS) 195/55R16 CAR P7cint 16

2252400 205/55R16 94W XL P7cint 205/55R16 CAR P7cint 16

2422500 205/55R16 91V P7cint 205/55R16 CAR P7cint 16

2749000 205/55R16 91V P7cint(KA) 205/55R16 CAR P7cint 16

3644200 205/55R16 91V P7cint(KS) 205/55R16 CAR P7cint 16

2203100 205/60R16 92H S-ATR 205/60R16 SUV S-ATR 16

3077900 205/60R16 92H S-ATR 205/60R16 SUV S-ATR 16

3768400 205/60R16 92H S-ATR(KS) 205/60R16 SUV S-ATR 16

2855500 205/60R16 96H XL S-VERD 205/60R16 SUV S-VERD 16

2620700 215/50R17 91V P7cint 215/50R17 CAR P7cint 17

3809500 215/55R17 94V P1cnt+ 215/55R17 CAR P1cnt+ 17

3236800 215/60R17 100H XL S-VEas 215/60R17 SUV S-VEas 17

3851700 215/60R17 100H XL S-VEas(KS) 215/60R17 SUV S-VEas 17

2449200 225/45R17 91W P7cint 225/45R17 CAR P7cint 17

2916700 225/50R17 98V XL P1cnt+ 225/50R17 CAR P1cnt+ 17

2332100 225/55R18 98V S-VEas 225/55R18 SUV S-VEas 18

3851800 225/55R18 98V S-VEas(K1) 225/55R18 SUV S-VEas 18

2809200 225/55R18 98V S-VEas(KS) 225/55R18 SUV S-VEas 18

3977100 225/60R18 104H XL S-VEas 225/60R18 SUV S-VEas 18

3222100 235/45R18 98W XL P1cnt+ 235/45R18 CAR P1cnt+ 18

2861600 235/45R19 95H S-VEas 235/45R19 SUV S-VEas 19

1862500 255/55R19 111H XL S-VEas 255/55R19 SUV S-VEas 19

2725400 255/55R19 111H XL S-A/T+ 255/55R19 SUV S-A/T+ 19



5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1 O desconto não será aplicado em eventuais serviços de montagem, alinhamento,  balanceamento, 

entre outros, que não fazem parte desta promoção. 

 

5.2 Esta promoção somente se aplica para a modalidade de pagamento à vista ou parcelado 

(realizadas com dinheiro ou em cartão de débito ou crédito). Compras através de outras 

modalidades de pagamento, estão sujeitas às condições comerciais da Revenda. 

 

5.3 No momento da emissão do cupom o cliente deverá escolher o modelo e medida do pneu, bem 

como a loja para utilizar o cupom, que uma vez selecionado e emitido o cupom, não poderá ser 

alterado. O cliente poderá mudar o modelo do pneu e utilizar o mesmo cupom, mas não será 

permitido alterar a medida e/ou aro do mesmo. Se necessário mudar a medida e/ou aro do pneu  

e a loja participante, o cliente precisará emitir outro cupom, respeitando o limite de 5 pneus por 

CPF/e-mail cadastrado. 

 

5.4 Esta promoção não é cumulativa com outras promoções ativas no mesmo período de vigência”. 

 

5.5 Aplica-se a esta promoção à legislação brasileira e fica eleito o foro da cidade de São Paulo para 

dirimir quaisquer controvérsias dela oriundas.  

 

5.6 A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens do presente 

Regulamento.  

 

5.7 Este regulamento encontra-se disponível em: www.pirelli.com.br/blackfriday 

 

5.8 A presente ação promocional não envolve qualquer modalidade de sorte ou demais situações 

listadas na Nota Informativa nº 11/2018, não estando sujeita ao registro e autorização prévia da 

SEFEL, nos termos da Lei n° 5.768/71, Decreto n° 70.951/72 e Portaria 184/2006.  

 

5.9 A Realizadora se reserva o direito de alterar o presente Regulamento, comprometendo-se a 

divulgar quaisquer das mencionadas alterações. 

 

5.10 Para orientações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Pirelli nos endereços a 

seguir:  pirelli.com.br/blackfriday ou ligue no 0800 728 7638. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirelli.com.br/blackfriday
http://www.pirelli.com.br/blackfriday


ANEXO 1 

 

PASSO A PASSO PARA A EMISSÃO DO CUPOM 

PASSO 1  

Após acessar a plataforma Pirelli Para Você através do link www.pirelliparavoce.com.br , insira o código da 

campanha no campo “insira o código da campanha promocional” e clique em enviar. Para esta campanha, 

insira o código PIRELLIBF2021. 

 

 

 

PASSO 2  

O sistema carrega a página de cadastro e/ou acesso. Caso o consumidor ainda não seja cadastrado na 

plataforma Pirelli Para Você, basta preencher os campos com os dados pessoais (ex.: nome, e-mail, dados 

do veículo) na aba “registre um novo usuário” e clicar em enviar. 

 

 

Caso o consumidor já possua cadastro na plataforma, basta selecionar a aba “insira seus 

dados” e fazer login no sistema, utilizando e-mail e senha cadastrados. 

 

http://www.pirelliparavoce.com.br/


 

 

PASSO 3  

Após acessar a plataforma com login e senha, insira as informações do pneu veículo. Também existe a 

opção de inserir diferentes medidas para os pneus dianteiros e traseiros. As informações solicitadas são:  

largura, série, diâmetro, índice de carga e velocidade. 

Não é necessário o preenchimento de todos os campos para seguir com a pesquisa.  

No exemplo abaixo, houve apenas o preenchimento dos três primeiros campos. 

 

 

 

PASSO 4  

Selecione o pneu de sua escolha para gerar o voucher com o desconto. O valor apresentado junto ao pneu 

é respectivo a 1 (uma) unidade. Clicando no botão adicionar, o sistema informa o desconto para a 

quantidade de pneus selecionada (1, 2 ou 4). Após selecionar a quantidade, clique no botão “compra” no 

carrinho ao lado esquerdo da tela para prosseguir. 

Para emitir o cupom para 5 pneus, será preciso criar dois cupons, 1 (um) cupom para 4 (quatro) pneus e 

outro cupom para 1 (um) pneu. 

 



 

 

PASSO 5  

Digite o CEP de sua localidade para aparecer a loja mais próxima e clique na lupa para pesquisar.  

O sistema carrega um mapa com as lojas participantes mais próximas do CEP informado. Selecione, então, 

o ponto de venda desejado e/ou mais próximo da sua localidade, clicando no botão “seguir” no pin presente 

no mapa ou na lista ao lado esquerdo da tela. 

 

 

 

 

PASSO 6 

A plataforma apresentará uma mensagem confirmando que o cupom foi gerado e em paralelo, redireciona 

uma confirmação também para o e-mail utilizado no cadastro. Faça download do cupom (documento 

contém os dados do consumidor, pneus selecionados e também endereço da loja selecionada), apresente 

na loja impresso ou mesmo na tela do celular e garanta o desconto para o pneu de seu veículo. 

Não nos responsabilizamos por eventuais erros de digitação no momento do cadastro, que inviabilizem o 

recebimento do cupom.  

 



 

 

 

PASSO 7 

No cupom aparecerá a informação do desconto de 15%, conforme imagem abaixo.  

Não será informada a quantidade de pneus selecionada no cupom, porém o Revendedor escolhido tem 

acesso a informação de quantos pneus foram selecionados diretamente no sistema de resgate dos 

cupons emitidos. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 26 de Outubro de 2021  

PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS LTDA. 


