Regulamento parceria Decanter e Km de Vantagens

O Programa Km de Vantagens é o programa de fidelidade da Ipiranga, oferecido aos
consumidores da Rede Ipiranga¹ e dos Parceiros Credenciados. Os Km acumulados podem ser
trocados por descontos e benefícios especiais em produtos e serviços disponibilizados na Rede
Ipiranga ou nos diversos Parceiros credenciados ao Programa Km de Vantagens.
A Decanter é um dos parceiros credenciados cujas condições e características dispostas no
presente regulamento se referem tão somente às regras de resgate de Km através da Parceria
entre Ipiranga e Decanter, devendo o consumidor respeitar as regras previstas no regulamento
do Programa Km de Vantagens para participar.

Benefício:
Troca de Km por 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ou 30% de desconto na compra de vinhos. A
quantidade de Km a ser utilizada para troca por desconto depende do preço “de” dos vinhos no
site do Km de Vantagens.
Quem pode resgatar: participantes do programa Km de Vantagens, residentes em qualquer
parte do Brasil, que tenham o saldo de Km suficiente para cada transação.
Limite de resgate: não há, enquanto o participante tiver saldo de Km e houver estoque dos
produtos.

COMO TROCAR SEUS KM POR DESCONTO NOS VINHOS DECANTER:

No ambiente da Decanter, dentro do site do Km de Vantagens
Escolha os vinhos que quer comprar
Escolha o desconto (5%, 10%, 15%, 20%, 25% ou 30%)
Troque seus Km, insira os dados do seu meio de pagamento e efetue a compra do produto
A quantidade de Km exigida para o resgate do Benefício irá variar de acordo com a faixa de preço
do produto e percentual de desconto escolhido pelo Participante
Você poderá consultar seu pedido quando quiser através da aba “Meus pedidos” no site do Km
de Vantagens.
Desconto válido apenas para produtos comprados a partir do site Km de Vantagens
(www.kmdevantagens.com.br)
Desconto não cumulativo com outras promoções Decanter
Consulte no site da Decanter, a política de troca de produtos. Para qualquer dúvida sobre a
compra, o participante deverá entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento
Decanter no telefone (47) 3326-0111.

Validade da Oferta: as condições para a concessão do Benefício constantes nesse regulamento,
são válidas até 30/06/2018.
A Ipiranga igualmente poderá alterar, a qualquer tempo, a quantidade de Km resgatados nas
ofertas, assim como o desconto concedido e quaisquer outras variantes envolvidas, sem aviso
prévio.
O presente benefício está disponível apenas para o site do Km de Vantagens
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse Regulamento, fica eleito o foro do domicílio do
Consumidor.

COMPRAS REALIZADAS NO DECANTER, ATRAVÉS DO SITE KM DE VANTAGENS
A Decanter é exclusivamente responsável pela entrega e qualidade dos produtos que oferece
ao consumidor.
Questões e dúvidas relativas ao prazo de entrega, reclamação, assistência técnica,
arrependimento, garantia estendida, dentre outros assuntos relacionados à compra, são de
exclusiva responsabilidade da Decanter.
Para consulta de status de pedido e entrega, é necessário acessar o site
(www.kmdevantagens.com.br) e efetuar o seu login com os dados do programa Km de
Vantagens, onde será disponibilizado o ambiente online da Decanter com informações sobre o
status de pedido e entrega do produto.

Aplicação subsidiária:

No que for omisso este Regulamento, aplicar-se-ão subsidiariamente as regras do Programa Km
de Vantagens, disponível para consulta nos sites www.kmdevantagens.com.br ou
www.ipiranga.com.br.

Dúvidas:

Em caso de dúvidas referentes ao Programa Km de Vantagens, o consumidor deverá entrar em
contato com a Central de Atendimento do Programa através dos telefones 3003-3451 (Capitais)
ou 0800-7205356 (Outras Localidades), e também no Fale Conosco do Programa Km de
Vantagens, através do site www.kmdevantagens.com.br.

