Regulamento Rappi e Livelo
1.
Participantes: São as (i) pessoas físicas; (ii) maiores de dezoito anos; (iii) que cumprem os requisitos deste
Regulamento; (iv) realizem o cadastro na Rappi e o resgate de no mínimo 1.000 (mil) Pontos Livelo em Rappi Créditos
por meio do aplicativo durante o período da Campanha e (v) serem titulares do CPF cadastrado no Programa Livelo e
no App da Rappi.
2.
Para utilizar os Pontos Livelo, é necessária aceitação prévia do regulamento do Programa Livelo, disponível
em www.livelo.com.br/regulamento, bem como seu respectivo cumprimento.
3.
Do Período da Campanha: Campanha válida a partir das 10h00min do dia 06/08/2020 às 10h00min do dia
10/08/2020, horário de Brasília.
4.
Montante de Acúmulo: Os Participantes que resgatarem o mínimo de 1.000 (mil) Pontos Livelo em Rappi
Créditos nos termos deste Regulamento, receberão de volta em sua Conta Livelo 20% (vinte por cento) dos Pontos
Livelo utilizados para realizar o resgate , limitado a 1.000 (mil) Pontos Livelo por CPF.
5.
Campanha válida somente para o primeiro resgate, limitado a 1.000 (mil) Pontos Livelo por CPF.
6.
Ao finalizar a transação, os RappiCréditos são imediatamente disponibilizados. Já os pontos de volta na
Livelo serão creditados em até 30 dias após o término da campanha.
7.
É vedada a transferência de Pontos para contas de terceiros, que não o Participante, independente da
relação mantida entre Participante e o terceiro.
8.
Não serão considerados resgatados os rappi-créditos em que o Participante (i) não conclua o resgate até o
recebimento da confirmação; (ii) em caso de suspeita de fraude, ou ainda (iii) em hipótese de violação deste
regulamento ou regulamento do Programa Livelo.
9.
Os Rappi Créditos são válidos por 1 (um) ano após resgate dos pontos.
10.
Os Rappi Créditos resgatados poderão ser usados para compras dentro do aplicativo da Rappi e na no site
da Rappi (www.rappi.com.br).
11.
Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções, bonificações ou descontos.
12.
Para os produtos ou serviços resgatados em canais não informados neste regulamento, não serão
considerados válidos. A oferta é válida apenas para os resgates realizadas por meio do aplicativo.
13.
Responsabilidade: A Livelo não se responsabiliza pelos produtos ou serviços oferecidos pela Rappi. A Livelo
não se responsabiliza por informações incorretas apresentadas pelo Parceiro e/ou Participante. Cabe ao Parceiro
definir a conversão de dólar para real em campanhas realizadas na paridade dólar por ponto.
14.
Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em
https://www.livelo.com.br/fale-conosco.
15.
Leia atentamente as condições da oferta antes de concluir a operação.
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