Regulamento Promoção Cashback Pagamento de Contas – Junho – R$30
Descrição Geral da Promoção:
Antes de participar da Promoção, o usuário deve ler o presente Regulamento. A participação
na Oferta implica no entendimento e na aceitação total das condições, regras e normas
descritas neste:
1. Descrição Geral da Promoção
1.1. A promoção de Cashback Vivo Pay é válida em todo o território nacional para clientes
selecionados na Vivo (pessoa física) que efetuarem os passos descritos no regulamento e
receberam a comunicação referente a esta campanha. Esta campanha está restrita há uma
base de clientes vivo selecionados.
1.2. São elegíveis à presente promoção todos os clientes selecionados que pagarem suas
faturas pendentes
via Vivo Pay no período de 01/07/2022 a 15/07/2022.
O valor máximo de cashback pago será de R$30.
Veja abaixo a tabela:
Ao pagar uma conta de R$20, e receba R$20 de volta
Ao pagar uma conta de R$30, e receba R$30 de volta
Ao pagar uma conta de R$50, receba R$30 de volta
Ao pagar uma conta acima de R$50, você recebe o máximo de R$30 de volta
O valor de cashback é proporcional ao valor da conta paga EXCETO nas contas acima de R$30,
que o valor máximo pago será de R$30.
O cliente só receberá o cashback após o pagamento da fatura vivo e a finalização do cadastro
completo no vivo pay.
2.1. Regras Gerais da promoção:
O valor será depositado em até 45 dias na sua conta Vivo Pay após o término da promoção.
Válido para apenas uma conta paga no período de 01/07/2022 a 15/07/2022.
Há restrições de tipo de contas pagas, apenas as faturas Vivo pendentes estão elegíveis para
esta promoção. Limitado a uma fatura por usuário.
A promoção poderá ser suspensa a qualquer momento sem aviso prévio por decisão da
Vivo/Vivo pay. Para mais informações, entre em contato através do e-mail
suporteapp.br@telefonica.com informando o seu número de telefone cadastrado no Vivo Pay
e CPF, relatando o ocorrido.

