Válido a partir de 27/11/2020

IMPULSO BAYER – BÔNUS DE PONTOS AGRO FRIDAY
1. A utilização do Bônus de 50 mil pontos em formato de cupom estará disponível para Beneficiários
com Classificação 4 e 5 estrelas, apenas entre os dias 27/11 e 04/12/20. Os clientes 5 estrelas
também poderão utilizar, durante o mesmo período de tempo, o Bônus de 100 mil pontos em
formato de cupom, exclusivamente em itens Climate Fieldview.
2. O Bônus em formato de cupom poderá ser utilizado 1 (uma) vez por CPF.
3. Os Beneficiários com classificação 4 e 5 estrelas podem utilizar o Bônus em formato de cupom, que
corresponde a 50 mil pontos. Os Beneficiários com classificação 5 estrelas também podem utilizar o
Bônus em formato de cupom, que é restrito para produtos Climate Fieldview, e que corresponde a
100 mil pontos. Esses cupons não são cumulativos entre si, com outras promoções, campanhas ou
cupons.
4. Durante a vigência da campanha (de 27/11/2020 a 04/12/2020), apenas 1000 cupons de 50 mil
pontos estarão disponíveis para resgate e utilização. Durante o mesmo período de tempo, apenas 50
cupons de 100 mil pontos estarão disponíveis para resgate e utilização em produtos Climate
Fieldview.
5. O Bônus de 50 mil pontos em formato de cupom poderá ser utilizado em apenas 1 (um) dos serviços
disponíveis na Orbia, e que poderão ser alterados sem aviso prévio.
6. O Bônus de 100 mil pontos em formato de cupom poderá ser utilizado em apenas 1 (um) dos
produtos Climate Fieldview disponíveis na Orbia, e que poderão ser alterados sem aviso prévio. O
bônus é válido para qualquer item Climate Fieldview que esteja disponível na Orbia.
7. Caso o serviço ou produto resgatado pelo Beneficiário tenha um valor inferior ao saldo do cupom, o
saldo remanescente do cupom não será disponibilizado ao Beneficiário.
8. Caso o serviço ou produto resgatado pelo Beneficiário tenha um valor superior ao saldo do cupom, o
cupom abaterá a quantidade de pontos disponíveis do valor total, sendo necessário utilizar o saldo de
pontos do Beneficiário para completar o valor de resgate.
9. O serviço resgatado poderá ser agendado em até um ano do resgate.
10. Os casos omissos neste regulamento serão solucionados segundo o entendimento exclusivo da
BAYER.
11. A BAYER se reserva ao direito de alterar o regulamento em qualquer momento sem a necessidade
de aviso prévio

