
 

Internal 

Desconto de até 30% no resgate de produtos da Coleção “Livelaí by Mari Maria” 

(https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria) 

1.  Campanha válida para Clientes Livelo (“Participante”). 
 

2. Campanha válida entre às 10h00min do dia 24/11/2020 até às 23h59 do dia 27/11/2020, 
horário de Brasília. 

 

3. Participantes terão, durante o período da Campanha, mediante a inserção do cupom 
“MARI10”, 10% (dez por cento) de desconto exclusivamente sobre todos os produtos 
da coleção “Livelaí by Mari Maria” disponível no link 
https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria, excluídos todos os demais 
produtos, coleções e categorias. 

 

4. Para Participantes assinantes dos planos 1.000 ou 3.000 do Clube Livelo, no momento 
do resgate, o desconto será de 25% (vinte e cinco por cento), mediante a inserção do 
cupom “MARI25”, durante o período da Campanha, exclusivamente sobre todos os 
produtos da coleção “Livelaí by Mari Maria” disponível no link 
https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria, excluídos todos os demais 
produtos, coleções e categorias. 
 

5. Para Participantes assinantes dos planos 7.000 ou 20.000 do Clube Livelo, no momento 
do resgate, o desconto será de 30% (trinta por cento), mediante a inserção do cupom 
“MARI30”, durante o período da Campanha, exclusivamente sobre todos os produtos 
da coleção “Livelaí by Mari Maria” disponível no link 
https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria, excluídos todos os demais 
produtos, coleções e categorias. 
 

6. Além dos descontos descritos nos itens 3, 4 e 5, os 100 (cem) primeiros Participantes 
que realizarem o resgate de qualquer um dos produtos da coleção “Livelaí by Mari 
Maria” disponível no link https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria, 
utilizando o cupom de desconto descritos nos itens 3, 4 e 5, ganharão um encontro 
virtual exclusivo de “aulão de maquiagem” a ser realizado no dia 10.12.2020, as 20h 
(horário de Brasília), com a influencer Mari Maria. 
 

7.  Estes 100 (cem) primeiros Participantes, que cumprirem com os requisitos descritos no 
item 6 acima, receberão um e-mail até o dia 04.12.2020 com as informações  para 
acesso a um encontro virtual exclusivo de “aulão de maquiagem” a ser realizado no dia 
10.12.2020, as 20h (horário de Brasília), com a influencer Mari Maria. 
 

8. Para Participar do “aulão de maquiagem” com a influencer Mari Maria, é necessário 
utilizar um dos cupons descritos no item 3, 4 e 5.  
 

9. Desconto aplicado diretamente no carrinho sobre o total dos produtos encontrados 
exclusivamente nos links indicados no item 3, 4 e 5, mediante a inserção dos respectivos 
cupons. 
 

10. Em caso de não inserção do cupom, o desconto não será aplicado. 
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11. Esta Campanha não é válida para resgates realizados nos canais de parceiros e aplicativo 
para dispositivos móveis (app Livelo). O resgate deverá ser realizado necessariamente 
por meio do sítio eletrônico da Livelo e/ou Central de Atendimento Livelo. Consulte a 
Central de Atendimento Livelo ou o seu banco para mais informações. 

 

12. O desconto é exclusivo sobre todos os produtos da coleção “Livelaí by Mari Maria” 
disponível no link https://www.livelo.com.br/category/livelai_mari_maria , e não se 
aplica aos demais produtos das demais subcategorias e coleções e às transferências a 
programas parceiros, resgates na Agência de Viagens Online, Gastronomia, 
Entretenimento, Shows, recarga de celular, doação de pontos, ou aquisição de 
Conveniências Livelo, como Compra de Pontos, Pontos de Presente, dentre outros. 
 

13. A inclusão de qualquer produto ou serviço no carrinho não garante a sua reserva, 
somente estando garantido o referido produto ou serviços após a efetivação do 
resgate e recebimento, pelo Participante, da informação de conclusão do mesmo. 

 

14. Imagens meramente ilustrativas.  
 

15. Verifique as características do produto antes de concluir o resgate.  
 

16. É obrigatório que haja alguém, maior de 18 anos, no local constante do pedido para 
receber o produto, bem como que o endereço de cadastro esteja completo com CEP e 
complemento, se houver.  

 

17. O conteúdo e qualidade dos produtos são de inteira e exclusiva responsabilidade do 
parceiro.  
 

18. A devolução do produto poderá ser requerida, com o consequente estorno dos pontos 
envolvidos no resgate, desde que realizada em até 7 (sete) dias contados do 
recebimento do produto, devendo o mesmo estar sem uso, em sua embalagem original, 
acompanhado dos manuais, acessórios e nota fiscal.  

 

19. Não há limite de transação por CPF. 
 

20. O prazo de entrega pode variar de acordo com o parceiro escolhido, verifique 
atentamente os termos e condições do produto. 
  

21. Verifique atentamente os termos e condições do produto.  
 

22. Campanha válida enquanto durar o estoque, podendo, a critério da Livelo, ser encerrada 
antecipadamente.  
 

23. A Livelo poderá, a seu exclusivo critério, estender o prazo desta Campanha. 
 

24. A Livelo não se responsabiliza por informações incorretas apresentadas pelo 
Participante. É de responsabilidade do Participante conferir seus dados cadastrais 
antes de realizar o resgate, bem como acompanhar o status de seu pedido. 
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25. Campanha não cumulativa com outras promoções ou campanhas de incentivo.  
 

26. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em 
https://www.livelo.com.br/fale-conosco ou consulte o regulamento em 
www.livelo.com.br/regulamento.  
 

27. Leia atentamente as condições da oferta e o regulamento antes de finalizar o resgate. 
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