
Válido a partir de 22/11/2021 

 

 

IMPULSO BAYER –POINTS BACK AGRO WEEK 

 

1. Durante o período do dia 22 a 26 de Novembro de 2021 – ocorrerá a Agro Week – Impulso Bayer, 

aos clientes diretos e indiretos que resgatarem 1 ou mais serviços selecionados pela Bayer na 

plataforma Orbia e que o total acumulado seja igual ou acima de 50.000 pontos, receberão 15.000 

pontos de volta (points back) que serão creditados na conta do cliente em até 10 dias úteis. 

 

2. Apenas os serviços destacados na plataforma Orbia na url: www.orbia.com.br/pointback estarão 

elegíveis a essa promoção.  

 

3. O crédito dos 15.000 pontos de retorno (points back) acontecerá em 1 (uma) vez por CPF.  

 

4. Os 15.000 pontos de retorno (points back) poderão ser utilizados para resgates de serviços ou produtos 

na plataforma Orbia.  

 

5. Durante a vigência da campanha (de 22/11/2021 a 26/11/2021), os cupons e/ou vouchers vigentes no 

programa Impulso Bayer poderão ser utilizados nos resgates de serviços selecionados pela Bayer com 

retorno de pontos (points back) na plataforma Orbia.  

 

6. Os 15.000 pontos de retorno (points back) não gerarão Impulsos.  

 

7. Clientes da redistribuição não serão elegíveis a essa promoção de points back.  

 

8. O serviço resgatado poderá ser agendado até o último dia do ano subsequente ao resgate. 

 

9. Em caso de cancelamento do resgate do serviço, os 15.000 pontos de retorno (points back) serão 

estornados da conta do cliente contanto que o cancelamento seja feito dentro do período de vigência 

da campanha. 

 

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 

 

12. Para grupo familiares, o crédito de 15.000 de pontos de retorno (points back) acontecerá uma vez por 

grupo, considerando as mesmas condições de resgate de 1 ou mais serviços selecionados pela Bayer 

na plataforma Orbia e que o total acumulado seja igual ou acima de 50.000 pontos 

 

13. Somente durante a live commerce do dia 22 de Novembro de 2021, os clientes que resgatarem o  

serviço Patrulha, de qualquer prestador disponível na plataforma da Orbia, igual ou acima de cinquenta 

mil (50.000) pontos receberão pontos de retorno (points back) em dobro, totalizando 30.000 pontos. 

Os mesmos pontos não gerarão impulsos e poderão ser utilizados para resgate de serviços e produtos 

na plataforma Orbia. Limitado uma operação de resgate e crédito por CPF.    

 

 

  

 


