REGULAMENTO PARA O RESGATE DE CRÉDITOS

O resgate de créditos relativos à diferença da nova precificação das camisas
da temporada 2020/2021 estará disponível no período compreendido entre às
16h30 do dia 11/11/2020 e às 23h59 do dia 21/02/2020 exclusivamente
dentro do site https://www.checkoutathletico.com.br/solicita_credito.php
para ser utilizado tanto na Loja Oficial do Clube Athletico Paranaense na
Arena da Baixada quanto no vistaarevolucao.com.br.
Terão direito aos créditos quem efetuou a compra APENAS no
vistaarevolucao.com.br e/ou na Loja Oficial do CAP na Arena da Baixada.

Regras:

•

O crédito é pessoal e intransferível.

O torcedor que efetuou a compra não poderá passar seu cupom para
outra pessoa utilizar, mesmo sendo da mesma família. Os créditos estão
vinculados ao CPF utilizado na hora da aquisição.

Em caso de não fornecimento do CPF no ato da compra, não será
possível o resgate dos créditos.

•

O crédito não é cumulativo com outras promoções.

O torcedor tem o direito de utilizar os créditos apenas em produtos que
não possuem outros descontos ou preços promocionais. Está PERMITIDO
o uso dos vouchers para aquisição das camisas oficiais da coleção
2020/2021 quando estas estiverem com os seguintes preços:
Masculinas: R$ 239,90
Femininas: R$ 239,90
Kit Infantil: R$ 219,90
Juvenil: R$ 189,90
Torcedora (F): R$ 189,90

•

Locais para a utilização dos créditos.

Os créditos poderão ser utilizados na Loja Oficial do Clube, que está
localizada na Arena da Baixada ou no www.vistaarevolucao.com.br.

•

O crédito deverá ser utilizado em uma única compra.

Não será permitido o uso do crédito em várias compras, mesmo se o
torcedor tiver comprado mais de uma camisa. O crédito deverá ser
utilizado todo em uma única compra.
Os créditos de todas as camisas que o torcedor comprou serão
unificados, de forma que passem a ser um crédito apenas, devendo ser
utilizado em uma única vez.

•

Prazo para resgatar os créditos no site.

O prazo para resgatar os créditos no www.vistaarevolucao.com.br será
do dia 11/11/2020 às 23h59 do dia 21/02/2020. Após este prazo, não
será mais possível a requisição do cupom, que poderá ser utilizado na
Loja Oficial do Clube ou no próprio site do “Vista a Revolução”.

•

Prazo para utilização do crédito.

De 11/11/2020 às 23h59 de 24/02/2020, tanto no
vistaarevolucao.com.br quanto na Loja Oficial do Clube localizada na
Arena da Baixada.

