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Regulamento da Campanha da Localiza  

1. Período da Campanha: Esta Campanha realizada pela Localiza tem início às 10h00min do dia 24/11/2022 

até às 23h59 do dia 30/11/2022, horário de Brasília, com retirada do veículo até dia 03/12/2022.  

 

2. Participantes: São as pessoas físicas, maiores de dezoito anos, que cumpram todas as condições definidas 

no regulamento, disponível em www.livelo.com.br/regulamento.  

 

3. Os Participantes que, no período da campanha, alugarem um veículo da Localiza em 

https://www.localiza.com/brasil/pt-br/ofertas/livelo acumularão da seguinte forma: (i) 12 (doze) Pontos Livelo a 

cada R$ 1 (um real) gasto para diárias;  

 

4. Pontos Acumulados: A informação sobre o acúmulo de pontos do Participante será enviada à Livelo pela 

Localiza, desde que cumpridos todos os requisitos nos termos deste Regulamento.  

 

5. Prazo para Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados em até 10 (dez) dias corridos contados da 

entrega do veículo na loja física da Localiza. 

 

6. Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha de Incentivo terão validade de 24 (vinte e 

quatro) meses a contar da data de creditamento na conta Livelo do Participante. 

 

7. Não creditamento de Pontos: Não serão creditados Pontos Livelo em caso de suspeita de fraude, pedidos 

não aprovados ou cancelados, pedidos feitos por pessoa jurídica, em hipótese de violação deste regulamento ou 

regulamento do Programa Livelo, locações de veículos fora do período da campanha ou ainda em caso de compras 

de veículos ou locações inferiores a 4 (quatro) diárias. 

  

8. Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções, bonificações ou descontos 

da Livelo. 

 

9. 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.  
 

10. Responsabilidade: Esta Campanha é de exclusiva responsabilidade da Localiza. A Livelo não tem qualquer 

responsabilidade pela Campanha criada pela Localiza. A Livelo não se responsabiliza pela qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos pela Parceira. A Livelo não se responsabiliza por informações incorretas apresentadas pelo 

Localiza e/ou Participante.  
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