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RESTRICTED 

Bônus 20k para Clientes de 1 e 2 estrelas. (IMPULSO TURBINADO) 

 

1. O presente regulamento terá a vigência da ação de bonificação disponíveis 

durante os dias 18 a 31 de outubro de 2021 e seguirá da seguinte forma: 

 Os clientes de 1 e 2 estrelas poderão utilizar o cupom de bônus especial 

IMPULSO20K para resgatar qualquer serviço técnico disponível na plataforma 

Orbia, os clientes com a classificação de 1 estrela deverão ter pelo menos uma 

NF aprovada até o dia 17 de Outubro de 2021 no programa Impulso Bayer para 

serem elegíveis ao cupom IMPULSO20K. Os cupons só serão válidos no período 

do dia 18 a 31 de outubro de 2021.   

2. Caso o Grupo familiar seja de 1 ou 2 estrelas, ficará restrito o uso de somente 1 

(um) cupom IMPULSO20K por grupo.  

3.  O cupom IMPULSO20K poderá ser utilizado 1 (uma) vez por CPF durante o 

período específico vigente da ação, conforme a classificação do beneficiário.  

4.   Os cupons de bônus terão quantidades limitadas, e serão distribuídos dentro de 

um período específico. Uma vez encerrado o período de distribuição ou 

terminando a quantidade de cupons disponíveis 1.000(mil) unidades, os elegíveis 

não farão jus ao resgate dos mesmos.  

5.    Os cupons não são cumulativos entre si, com outras promoções, campanhas ou 

cupons.  

6.  O cupom IMPULSO20K poderá ser utilizado em apenas 1 (um) dos serviços 

disponíveis na Orbia. 

7.  Caso o serviço resgatado pelo Beneficiário tenha um valor superior ao saldo do 

cupom, o cupom abaterá do valor total de resgate apenas o saldo disponível, 

sendo necessário utilizar o saldo de pontos do Beneficiário para completar o 

valor de resgate do serviço. 

8. O serviço resgatado poderá ser agendado até o último dia do ano subsequente ao 

resgate, mediante a disponibilidade do prestador de serviço. 

9. Os casos omissos neste regulamento serão solucionados segundo o entendimento 

exclusivo da BAYER. 
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10. A Bayer se reserva o direito de alterar este Regulamento e/ou cancelar esse 

benefício, sem necessidade de aviso prévio. 

 

 


