
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PIRELLI

PIRELLI 150 ANOS

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, 14º e 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 site

Pirelli www.pirelli.com.br/promocoes.

2. OBJETO

2.1 Trata-se de campanha, comprou ganhou.

2.2 O consumidor poderá ganhar 1 (um) ou 2 (dois) cartão presente conforme tabela a abaixo.

2.3 Este cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Mastercard.

a. Acompanhe as regras da utilização do cartão no item 7.

Quantidade de
compra de

pneus para o
benefício

Quantidade de
cartão

Valor máximo do benefício
Produtos

Participantes

Mínimo 2 1 R$                  150 Conforme tabela dos
produtos

participantesMáximo 4 ou 5 2 R$                   300 (2 cartões de R$ 150)

3. MECÂNICA PARA O CONSUMIDOR OBTER O CARTÃO PRESENTE

3.1 A promoção é válida apenas para pessoas físicas, usuário final, que ingressar no site da Pirelli

www.pirelliparavoce.com.br , informar o código da campanha 150ANOS, escolher a Revenda

Oficial Pirelli participante da promoção conforme mencionado no site da Pirelli

www.pirelli.com.br/promocoes e efetuar o cadastro no site com as informações de: NOME

COMPLETO, E-MAIL, NÚMERO DE TELEFONE, MARCA, MODELO E PLACA DO

VEÍCULOgerar o cupom promocional para comparecer a loja, efetuar a compra, apresentar o

cupom e receber o cartão presente. (A Realizadora não se responsabiliza por eventuais erros de

preenchimento no cadastro, que inviabilizem o recebimento do cupom)
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3.2 O consumidor que se cadastrar durante o prazo citado no item 5, terá o direito de até 2 cupons

por CPF e/ou e-mail cadastrado, para resgatar o cartão presente no momento da compra em um

dos Revendedores Oficiais Pirelli participantes da promoção.

3.3 Para emissão do cupom pelo consumidor (pessoa física), passo a passo disponível no Anexo 2.

3.4 O Revendedor Oficial Pirelli participante fará a entrega do cartão presente após:

3.1 Realizar a venda do pneu participante

3.2 Coletar o número de cada cupom emitido (mínimo 1 máximo 2 cupons)

3.3 Resgatar o cupom do consumidor

4. PRODUTOS PARTICIPANTES

A presente promoção é válida somente para os consumidores que comprarem os produtos

mencionados no anexo 1.

5. DO PRAZO

A presente promoção é válida para a emissão dos cupons (cupons gerados/criados) entre os

dias 11 de Abril de 2022 à 00h00hs até 23:59hs do dia 31 de Maio de 2022.

5.1 Para a realização do resgate do cartão presente (cupons utilizados na loja) o período para o

resgate é entre os dias 11 de Abril de 2022 até o dia 1 de Julho de 2022, ou até a distribuição

total dos cartões, o que ocorrer primeiro, podendo ser suspensa sem aviso prévio.

6. DA SEGURANÇA E PRIVACIDADE

6.1 As informações relativas a clientes da Revendedora eventualmente coletadas para a finalidade

de execução desta promoção serão armazenadas pelo Grupo Pirelli em ambiente seguro,

desenvolvido segundo padrões internacionais de segurança usualmente adotados pelo mercado,

e não serão em hipótese alguma compartilhadas com quaisquer distribuidoras de pneus, ainda

que pertencentes ao Grupo Pirelli, ou sem a autorização da Revendedora, a demais terceiros

que não estejam diretamente ligados às ações promocionais necessárias à promoção da marca

e dos produtos Pirelli.
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7. REGRAS DE USO DO CARTÃO PRESENTE

O consumidor elegível à promoção (comprarem o pneu Pirelli participante) e que emitirem e

resgatarem o cupom na revenda oficial Pirelli participante, receberão diretamente pela revenda

oficial participante um cartão presente no valor de R$ 150,00 pela compra de 2 pneus

participantes da promoção, caso compre 4 pneus participantes da promoção poderá ganhar 2

cartões no valor de R$ 150 cada um.

Caso o valor de R$150,00 não seja utilizado de forma parcial ou integral no período de 180 dias

corridos a partir de sua validação, o mesmo expirará, sem a possibilidade de prorrogação e/ou

renovação.

7.1 Para O cartão poderá ser utilizado em toda rede de estabelecimentos credenciados Mastecard

em território Nacional. E este cartão está disponível para ser utilizado na opção crédito.

7.2 Para cadastro, criação de senha, desbloqueio ou bloqueio por perda ou roubo, o cliente deve

entrar em contato com a empresa de cartões Ticket Presente Perfeito através dos canais

disponíveis.

Telefone: (11) 4003 9099

Site: www.cartaopresenteperfeito.com.br

7.3 A Pirelli não se responsabiliza caso o cliente perca o cartão

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO

8.1 Esta promoção apenas se aplica aos consumidores que forem utilizar os produtos como

destinatário final.

8.2 E para concluir a compra e obter o cartão presente é necessário realizar a montagem dos pneus

na loja do Revendedor Oficial Pirelli participante. Não sendo válida para adquirentes que venham

a comprar os produtos para distribuir, vender ou mesmo realizar qualquer tipo de negociação

com os mesmos.

8.3 A presente promoção não é aplicável para compras efetuadas por Pessoa Jurídica, ou compras

realizadas em supermercados, ou Revendedores Oficiais Pirelli que não estejam relacionados no

site da Pirelli www.pirelli.com.br/promocoes.
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8.4 A presente oferta está sujeita à disponibilidade de estoque dos produtos e dos cartões presente.

Com o término dos estoques tanto dos produtos quanto dos cartões presente ou o que ocorrer

primeiro, a promoção será suspensa ou encerrada, a critério exclusivo da Realizadora.

8.5 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.

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

dirimir quaisquer controvérsias dela oriundas.

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

Regulamento. O regulamento para o consumidor final encontra-se disponível em:

www.pirelli.com.br/promocoes

8.8 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.

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

divulgar quaisquer das mencionadas alterações.

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

seguir www.pirelli.com.br ou ligue no 0800 728 7638.
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ANEXO 1

PRODUTOS PARTICIPANTES

A presente promoção é válida somente para os consumidores que comprarem os produtos mencionados

abaixo:
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ANEXO 2

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 150ANOS.

7

http://www.pirelliparavoce.com.br


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.
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PASSO 3
Após acessar a plataforma com login e senha, insira as informações do pneu do 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 cartão é válido para a compra de no mínio 2 pneus e no

máximo 5.

Para a compra de 2 pneus é preciso selecionar a quantidade 2 e emitir 1 cupom.

Para a compra de 5 pneus é necessário emitir dois cupons.
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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.
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PASSO 7
O valor informado no cupom é equivalente a quantidade de pneus informados no cupom e não tem

relação com o desconto do pneu.

São Paulo, 30 de Março de 2022

PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS LTDA
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