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Regulamento para a Oferta Cielo do seu Jeito
Os termos e condições previstos neste instrumento (“Regulamento”) instituídos pela Cielo S.A. (“Cielo”), CNPJ/MF nº
01.027.058/0001-91, regem a participação dos clientes da Cielo (“Cliente”) na promoção aqui descrita.

Ao efetivar eletronicamente a sua solicitação de credenciamento via Site Cielo www.cielo.com.br, o CLIENTE estará
automaticamente aderindo às condições aqui previstas e ao Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, registrado no 4º
Registro de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica, de São Paulo, sob o nº 5324990 em 03 de julho de 2017,
(“Contrato”) e concordando em se submeter integralmente a seus termos e condições e de qualquer de suas alterações futuras.
1. Do Regulamento: O objeto do presente instrumento é estabelecer as condições para a participação do CLIENTE na
promoção Oferta Vigente de 01 de fevereiro de 2019 à 30 de Abril de 2019 (“Oferta Cielo do seu Jeito”), que consiste no desconto
de aluguel do terminal do tipo especificado, desde que, o cliente cumpra as condições definidas neste Regulamento. As
definições previstas no Contrato serão aplicáveis a este Regulamento.
2. Da Promoção: O CLIENTE que se credenciar à Cielo, durante o período de 01 de fevereiro de 2019 à 30 de Abril de 2019 e
realizar transações por meio da Cielo com as bandeiras Visa, Mastercard, Diners e Elo, nas modalidades de crédito, débito e
parcelado, em valor igual ou superior à sua faixa de faturamento informada no momento do credenciamento dentro de cada mês,
de acordo com as condições abaixo, o CLIENTE poderá:
• Solicitar 1 (um) Terminal do tipo POS GPRS sem fio e contratar o recebimento das vendas no crédito e parcelado em 2
(dois) dias recebendo 1 (um) mês de aluguel grátis do terminal no plano convencional pelo valor fixo de R$ 69,90 (sessenta
e nove e noventa) ao mês válido apenas para o 1° (primeiro) ano;
• Solicitar 1 (um) Terminal do tipo POS Wi-fi Flash sem fio e contratar o recebimento das vendas no crédito e parcelado
em 2 (dois) dias recebendo 1 (um) mês de aluguel grátis do terminal no plano convencional pelo valor fixo de R$ 79,90
(setenta e nove e noventa) ao mês válido apenas para o 1° (primeiro) ano;
• Solicitar 1 (um) Terminal do tipo CIELO LIO e contratar o recebimento das vendas no crédito e parcelado em 2 (dois)
dias recebendo 1 (um) mês de aluguel grátis do terminal no plano convencional pelo valor fixo de R$ 89,90 (oitenta e nove
e noventa) ao mês válido apenas para o 1° (primeiro) ano;

Para todas as opções de solução de captura descritas acima, a comissão a ser cobrada pela CIELO será de:
•

1,99% debito;

•

4,99% crédito

•

5,59% parcelado (+ 2,99% por parcela).
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3. Condições Gerais: (i) As vendas canceladas, estornadas ou contestadas (incluindo Chargebacks) não serão contabilizadas
no valor do faturamento do mês; (ii) a apuração do faturamento e a concessão da isenção serão considerados mês a mês.
Sendo assim, se em determinado mês o valor das vendas superar os valores determinados acima, o valor excedente não será
computado para outros meses; (iii) as vendas parceladas serão contabilizadas em seu valor total no mês da captura; (iv) caso
o Cliente utilize mais de um Terminal, a Promoção será válida apenas para o primeiro Terminal instalado.
4. Vigência: A oferta terá vigência de 01 de fevereiro de 2019 à 30 de Abril de 2019 válida apenas para novos cadastros. Estes
novos cadastros terão o valor promocional de aluguel por 1(um) ano. Após o término de vigência da promoção serão aplicáveis
as condições comercias praticadas pela Cielo.
5. Foro: Para dirimir dúvidas oriundas deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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