
                  REGULAMENTO CAMPANHA CASHBACK COLATINA 

 
 

1- DO BENEFÍCIO DA AÇÃO 

Com intuito de incentivar o comércio local de Colatina, a Câmara de Dirigentes 

Lojistas através de seus parceiros abaixo identificados, ofertará os descontos na 

aquisição dos serviços conforme especificado na tabela anexa a este 

regulamento, para quem comprovar consumo em lojas físicas do comércio no 

município de Colatina.  

     2 – PERÍODO DA CAMPANHA 

A campanha estará vigente no período de 08 a 31 de julho de 2020 

 

3 – PARTICIPANTES 

Os descontos ofertados poderão ser utilizados por qualquer consumidor que 

cumpra com as regras da campanha, exceto aqueles que já utilizam os 

serviços prestados pelos parceiros.  

4 – DA COMPROVAÇÃO DO CONSUMO 

Serão aceitos como comprovantes de consumo apenas Cupom Fiscal ou Nota 

Fiscal emitidos com nome e CPF do consumidor ou responsável legal pelo 

mesmo, de qualquer compra feita em loja física na cidade de Colatina.  

Não serão aceitos quaisquer outros tipos de comprovantes ou recibos. 

Não são aceitos comprovantes de taxas de energia elétrica, água e esgoto, 

IPTU, IPVA ou qualquer outro tipo de encargos e tributos 

5 – DO CUPOM 

Os cupons ou notas fiscais só darão direito ao desconto se apresentados no 

mesmo mês em que foram comprados e apenas podem ser usados para um 

único CPF no parceiro escolhido. 

O desconto não é cumulativo, tendo o aluno que escolher apenas um desconto 

se este tiver apto em duas ou mais ações de desconto promovida pelo parceiro 

escolhido.Os comprovantes apresentados nos parceiros serão carimbados e, 

após abatimento do valor previsto do desconto, não poderão ser reutilizados no 

mesmo parceiro. 
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6 – DO CUIDADO E PREVENÇÃO AO COVID 19 

Todos os parceiros declaram respeitar as medidas de segurança dos 

Decretos: Estadual e Municipal. 

A taxa de ocupação das academias e estúdios está limitada a 5 pessoas 

por hora. 

TABELA DE DESCONTO 

A presente campanha é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Colatina por meio dos parceiros abaixo identificados, que comprometem se a 

ofertar os respectivos descontos, nas condições apresentadas abaixo, sendo 

elas: 

Parceiro Condição % desconto 

 

 

Cultura Inglesa 

 

 

Desconto para novos alunos no 

valor do curso para o 2o 

semestre de 2020 parcelado 

em até 6 vezes. 

50% 

Desconto para novos alunos no 

valor do material parcelado em 

até 6 vezes.  

10% 

 

Unopar 
Desconto na matrícula 50% 

Indicando um amigo,  100% 

 

Academia Ativa 

(São Silvano) 

Terças, quartas e sextas 

9h e 10h 
15% 

 

Academia Estação do 

Corpo 

(Santos Dumont) 

Terça quinta e sexta 

14h30min às 16h30min 

15% 

 

Academia G3 

(Maria das Graças) 

Terça, quinta e sábado 

9h às 16h 

15% 
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Academia Plataforma 

Fitness 

(B. Honório Fraga) 

Terça, quinta e sábado 

14h às 17h 

15% 

 

Base Academia 

(B. Vila Lenira) 

Terça, quarta e sexta 

14h às 17h 

15% 

 

Body Evolution 

(B. Marista) 

Terça e Sexta 

10h às 15h 

15% 

Sábado 

8:h as 11h 

15% 

 

Focus 

(B. Santa Monica) 

Terças e quintas 

10h às 16h / 20h às 22h 

15% 

Sábado 7h às 12h 15% 

 

Millenium Academia 

(B. Vila Nova) 

Terças quintas e sábado 

9h às 16h 

15% 

 

Performance 

(B. Operário) 

Terça, quinta e sábado 

9h às 16h 

15% 

 

Pro –Center 

(B. Centro) 

Terça e Quinta 

09h às 17:00/ 20h às 22:00 

15% 

Sábado 

09h às 12h 

15% 

 

Seven 

(B. Centro) 

Terça, quinta e sábado 

9h às 16h 

15% 

 

 


