
Central de Atendimento Vox
Whatsapp: (11)4001-0040

TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “PRIMEIRA COMPRA COM CASHBACK”
CARTÃO TENDA PESSOA FÍSICA

Garanta R$20,00 (vinte reais) de cashback comprando R$30,00 (trinta reais) com seu Cartão
Tenda (Pessoa Física e Funcionário) no Tenda Atacado.

Aplicam-se nas condições abaixo para efetiva participação.

1. Regras

1.1. São elegíveis para esta campanha clientes que forem comunicados da ação via SMS.

1.2. Promoção válida para compras realizadas com o Cartão Tenda. Caso o pagamento seja
realizado utilizando outra forma: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito/ Débito que NÃO seja
o Cartão Tenda, NÃO será aplicado o CashBack Promocional da Campanha.

1.3. Cada usuário deve realizar uma única compra de pelo menos R$30,00 (trinta reais) que
dará direito ao cashback. Acima desse limite, mantém-se o valor máximo de cashback de
R$20,00 (vinte reais).

1.4. São elegíveis para essa campanha apenas compras realizadas nas lojas físicas do
Tenda Atacado ou site: www.tendaatacado.com.br.

1.5. O cashback é limitado ao valor de R$20,00 (vinte reais) por CPF.

1.6. O saldo promocional não pode ser sacado.

1.7. O cashback será creditado em até 30 (trinta) dias corridos contados da transação.

2. Prazo

Esta Campanha será realizada pela Voxcred tendo início às 0h00 do dia 15/10/2021, horário
de Brasília e ficará vigente até às 23h59do dia 18/10/2021 horário de Brasília, podendo ser
prorrogada pelo mesmo período conforme o andamento da campanha.

3. Disposições Gerais

A campanha pode ser alterada ou encerrada a qualquer momento, sem aviso prévio.

https://www.tendaatacado.com.br/
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TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO “PRIMEIRA COMPRA COM CASHBACK”
CARTÃO TENDA PESSOA JURÍDICA E EMPREENDEDOR INFORMAL”

Garanta R$40,00 (quarenta reais) de cashback comprando R$50,00 (cinquentareais) com
seu Cartão Tenda Pessoa Jurídica ou Empreendedor Informal no Tenda Atacado.

Aplicam-se nas condições abaixo para efetiva participação.

1. Regras

1.1. São elegíveis para esta campanha clientes que forem comunicados da ação via SMS.

1.2. Promoção válida para compras realizadas com o Cartão Tenda. Caso o pagamento seja
realizado utilizando outra forma: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito/ Débito que NÃO seja
o Cartão Tenda, NÃO será aplicado o CashBack Promocional da Campanha.

1.3. Cada usuário deve realizar uma única compra de pelo menos R$50,00 (cinquenta reais)
que dará direito ao cashback. Acima desse limite, mantém-se o valor máximo de cashback
de cashback de R$40,00 (quarentena reais).

1.4. São elegíveis para essa campanha apenas compras realizadas nas lojas físicas do
Tenda Atacado ou site: www.tendaatacado.com.br.

1.5. O cashback é limitado ao valor de R$40,00 (quarenta reais) por CPF/CNPJ.

1.6. O saldo promocional não pode ser sacado.

1.7. O cashback será creditado em até 30 (trinta) dias corridos contados da transação.

2. Prazo

Esta Campanha será realizada pela Voxcred tendo início às 0h00 do dia 15/10/2021, horário
de Brasília e ficará vigente até às 23h59do dia 18/10/2021 horário de Brasília, podendo ser
prorrogada pelo mesmo período conforme o andamento da campanha.

3. Disposições Gerais

A campanha pode ser alterada ou encerrada a qualquer momento, sem aviso prévio.

https://www.tendaatacado.com.br/

