TERMO DE USO DOS CUPONS: PARCERIA 99
PARCERIA VESTIBULAR.



Novos usuários: 2 corridas de até R$ 15,00
Usuário 99: 2 corridas com R$ 5,00 de desconto.

CONDIÇÕES NOVOS USUÁRIOS:
●

Desconto de R$ 15,00 válido para 2 viagens

●
O desconto é válido apenas para novos usuários da 99 (quem
ainda não realizou uma viagem).
●
Se o valor da viagem der mais do que R$ 15 o usuário paga
somente a diferença via cartão de crédito cadastrado na 99.
●
Se o valor da viagem for menor do que R$15,00, o desconto
não acumula para uma próxima viagem nem dá direto a estornos
(troco).
●

Cada código pode ser inserido apenas uma vez.

●
Desconto será válido apenas na 1º corrida, mesmo que o
usuário já tenha inserido outro cupom e não tenha realizado a 1º
corrida.
●

Desconto não cumulativo com outras promoções.

●
Desconto válido apenas para pagamento via aplicativo com
cartão de crédito ou Paypal.
●
Insira seu cupom no campo “Cupom de Desconto” dentro do
app da 99.
CUPOM DE USUÁRIO DA BASE:
●

Desconto de R$ 5,00 válido para 2 viagens

●
Se o valor da viagem der mais do que R$ 5,00 o usuário paga
somente a diferença via cartão de crédito cadastrado na 99.
●
Se o valor da viagem for menor do que R$ 5,00, o desconto não
acumula para uma próxima viagem nem dá direto a estornos (troco).
●

Desconto não cumulativo com outras promoções.

●
Desconto válido apenas para pagamento via aplicativo com
cartão de crédito ou Paypal.
●
Insira seu cupom no campo “Cupom de Desconto” dentro do
app da 99.

PARCERIA ALUNOS
Novos usuários: 2 corridas de até R$ 15,00
Usuário 99: 3 corridas com R$ 5,00 de desconto.
CUPOM DE NOVOS USUÁRIOS:
●

Desconto de R$ 15,00 válido para 2 viagens

●
O desconto é válido apenas para novos usuários da 99 (quem
ainda não realizou uma viagem).
●
Se o valor da viagem der mais do que R$ 15 o usuário paga
somente a diferença via cartão de crédito cadastrado na 99.
●
Se o valor da viagem for menor do que R$15,00, o desconto
não acumula para uma próxima viagem nem dá direto a estornos
(troco).
●

Cada código pode ser inserido apenas uma vez.

●
Desconto será válido apenas na 1º corrida, mesmo que o
usuário já tenha inserido outro cupom e não tenha realizado a 1º
corrida.
●

Desconto não cumulativo com outras promoções.

●
Desconto válido apenas para pagamento via aplicativo com
cartão de crédito ou Paypal.
●
Insira seu cupom no campo “Cupom de Desconto” dentro do
app da 99.
CUPOM DE USUÁRIO DA BASE:
●

Desconto de R$ 5,00 válido para 3 viagens

●
Se o valor da viagem der mais do que R$ 5,00 o usuário paga
somente a diferença via cartão de crédito cadastrado na 99.
●
Se o valor da viagem for menor do que R$ 5,00, o desconto não
acumula para uma próxima viagem nem dá direto a estornos (troco).

●

Desconto não cumulativo com outras promoções.

●
Desconto válido apenas para pagamento via aplicativo com
cartão de crédito ou Paypal.
●
Insira seu cupom no campo “Cupom de Desconto” dentro do
app da 99.

RELAÇÃO DE CUPONS:
CUPONS: VESTIBULAR.
Novos usuários:
CUPOM: CRUZEIROLIB
CUPOM: CRUZEIROAF
Usuários:
CUPOM: CRUZEIROLIB99
CUPOM: CRUZEIROAF99
CUPONS: ALUNOS.
NÃO USUÁRIO: ESTRELA
USUÁRIO: ESTRELA99

