
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PIRELLI 

“PIRELLI PARA VOCÊ” 

 

1. PARTICIPANTES  

 

1.1 Esta é uma promoção realizada pela Pirelli Comercial de Pneus Ltda. (“Realizadora”), sediada à 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.221, 14º e 12º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133, 

município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 24.502.351/0001-

69 e Rede de Revendedores Oficiais Pirelli, conforme mencionado no site da promoção 

www.pirelli.com.br/paravoce, para concessão de desconto na aquisição presencial à vista ou a 

prazo de pneus da marca Pirelli. 

 

2. OBJETO 

 

2.1 A partir do dia 02/08/2019 até 31/08/2019, o consumidor que se cadastrar no site 

www.pirelli.com.br/paravoce receberá através do e-mail informado no momento do cadastro, o 

cupom de desconto para compra de pneus da marca Pirelli em um dos Revendedores 

mencionados no site da promoção www.pirelli.com.br/paravoce.   

2.2 O desconto será de até R$30,00 na compra de 2 pneus aro  14” ou 15” ou desconto de até R$40,00 

na compra de 2 pneus aro 16” ou desconto de até R$60,00 na compra de 2 pneus aro 17” ou 

desconto de até R$80,00 na compra de pneus aro igual ou maior a 18” para cada cupom, sendo 

que serão distribuídos 4.000 (quatro mil) cupons aos consumidores, através do site mencionado 

acima. Estando o cupom atrelado à medida de pneu que o consumidor escolher no momento do 

cadastro. 

2.2.1     Estão disponíveis 1.000 (um mil ) cupons para os pneus de aros 14” e 15”; 800 (oitocentos) cupons 

para o pneus de aro 16”; 1.000 (um mil) cupons para os pneus aro 17”; e 1.200 (mil e duzentos) 

cupons para os pneus de aro maior ou igual a 18”  

2.3 Os clientes que se cadastrarem durante o prazo citado no item 2.1, terão direito a 2 cupons por e-

mail cadastrado para utilizar no momento da compra em um dos Revendedores Oficiais Pirelli. 

 
3. MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

 

3.1 A promoção é válida apenas para Pessoa Física, usuário final, que se cadastrar no site da Pirelli 

www.pirelli.com.br/paravoce e informar os seguintes dados: NOME COMPLETO, E-MAIL, 

NÚMERO DE TELEFONE, MARCA, MODELO E PLACA DO VEÍCULO. 

3.2 Será disponibilizado até dois cupons por  e-mail cadastrado; 

3.3 A presente promoção não é aplicável para compras efetuadas por Pessoa Jurídica; 

http://www.pirelli.com.br/paravoce
http://www.pirelli.com.br/paravoce
http://www.pirelli.com.br/paravoce
http://www.pirelli.com.br/paravoce


3.4 A presente promoção não é aplicável para compras efetuadas via e-commerce, supermercados, 

ou Revendedores Oficiais Pirelli que não estejam listados no site da promoção 

www.pirelli.com.br/paravoce. 

 

4. DO PRAZO  

 

4.1 A presente promoção é válida para cadastros realizadas entre os dias 02/08/2019 e 31/08/2019, 

ou até a distribuição total dos cupons, referente a cada aro, o que ocorrer primeiro, podendo ser 

suspensa sem aviso prévio.  

 

5. PRODUTOS PARTICIPANTES 

 

5.1 A presente promoção se aplica somente a pneus Pirelli da linha Passeio, Pick up e SUV. E não é 

válido para a linha de pneus  Fórmula; Chrono e Carrier. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 Esta promoção apenas se aplica aos consumidores que forem utilizar os produtos como 

destinatário final, não sendo válida para adquirentes que venham a comprar os produtos para 

distribuir, vender ou mesmo realizar qualquer tipo de negociação com os mesmos.  

6.2 A presente oferta está sujeita à disponibilidade de estoque dos produtos. Com o término dos 

estoques, a promoção será suspensa ou encerrada, a critério exclusivo da Realizadora.  

6.3 O desconto não será aplicado em eventuais serviços de montagem, alinhamento e 

balanceamento, entre outros, que não fazem parte desta promoção. 

6.4 Esta promoção somente se aplica para a modalidade de pagamento à vista ou parcelado 

(realizadas com dinheiro ou em cartão de débito ou crédito). Compra para as quais sejam utilizadas 

outras formas de pagamento estão sujeitas às condições comerciais da Revenda. 

6.5 Aplica-se a esta PROMOÇÃO à legislação brasileira e fica eleito o foro da cidade de São Paulo 

para dirimir quaisquer controvérsias dela oriundas.  

6.6 A participação na PROMOÇÃO implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens do presente 

Regulamento.  

6.7 A presente ação promocional não envolve qualquer modalidade de sorte NÃO estando, destarte, 

sujeita a autorização prévia, nos termos da Lei n° 5.768/71, Decreto n° 70.951/72 e Portaria 

184/2006.  

6.8 Para orientações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Pirelli nos endereços a 

seguir www.pirelli.com.br/paravoce ou ligue no 0800 728 7638. 
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