
TEXTO JURÍDICO DOS PARCEIROS DOS CARTÕES RIACHUELO VISA E MASTERCARD  

¹Estrela: não cumulativo com outras promoções. SAC: Telefone: (11) 2102-7070 para a capital 
paulista ou 0800 704 5520 de segunda à sexta. 

²PlayKids: válido apenas para o primeiro mês de adesão. SAC: 3003 0521 capitais e regiões 
metropolitanas / 0800 887 0522 demais localidades. 

³Leiturinha: válido apenas para o primeiro mês de adesão. SAC: 3003 0521 capitais e regiões 
metropolitanas / 0800 887 0522 demais localidades. 

⁴OBABOX: condições válidas até 31/12/2018 ou enquanto durarem os estoques para as 
compras realizadas no hotsite da promoção. Descontos não cumulativos com outras 
promoções do site. Para obter o desconto será necessário digitar o cupom no carrinho de 
compras. Válido apenas para compras on -line. SAC: sac@obabox.com.br. 

⁵Marabraz: cupom cumulativo com outras promoções do site, preços e vigência de campanhas 
de preço, deverão ser consultadas no site da Marabraz, podendo ser trocadas ou suspensa 
sem aviso prévio, ou enquanto durar os estoques. Válido apenas para loja online. SAC: 
http://www.marabraz.com.br/sac. 

⁶EXTRA: frete não incluso. Ofertas não cumulativas com outras promoções do Extra.com. A 
responsabilidade pela oferta, condições, produtos e entrega são do Extra.com. A melhor 
promoção será considerada no final da compra. Os descontos já estão aplicados nos preços 
dos produtos no site e são válidos somente para os produtos vendidos e entregues pelo 
Extra.com. Para comparar o preço das ofertas desta loja com o site da Extra.com, será 
necessário acessar navegadores de internet diferentes. SAC: (11) 4003-3383. 

⁷Ponto Frio: frete não incluso. Ofertas não cumulativas com outras promoções do Extra.com. A 
responsabilidade pela oferta, condições, produtos e entrega são do Extra.com. A melhor 
promoção será considerada no final da compra. Os desc ontos já estão aplicados nos preços 
dos produtos no site e são válidos somente para os produtos vendidos e entregues pelo 
Extra.com. Para comparar o preço das ofertas desta loja com o site da Extra.com, será 
necessário acessar navegadores de internet diferentes. SAC: (11) 4003-3383. 

⁸Casas Bahia: frete não incluso. Ofertas não cumulativas com outras promoções do Extra.com. 
A responsabilidade pela oferta, condições, produtos e entrega são do Extra.com. A melhor 
promoção será considerada no final da compra. Os descontos já estão aplicados nos preços 
dos produtos no site e são válidos somente para os produtos vendidos e entregues pelo 
Extra.com. Para comparar o preço das ofertas desta loja com o site da Extra.com, será 
necessário acessar navegadores de interne t diferentes. SAC: (11) 4003-3383. 

⁹Mobly: desconto calculado automaticamente na finalização da compra, válido nas compras 
acima de R$500 em produtos vendidos e entregues pela Mobly. Não válido para Marketplace. 
SAC: atendimento@mobly.com.br. 

¹⁰Philco: produtos direto da fábrica em hotsite exclusivo, valor já aplicado diretamente no 
produto. SAC: 11 2626-0615. 

¹¹Britânia: produtos direto da fábrica em hotsite exclusivo, valor já aplicado diretamente no 
produto. SAC: 11 2626-0615. 



¹²Philips: desconto aplicado automaticamente no carrinho de compras. VÁLIDO SOMENTE 
PARA PRODUTOS VENDIDOS E ENTREGUES POR PHILIPS! SAC:(11) 2388 -2121. 

¹³DeLonghi: desconto cumulativo com promoções do site. Válido até 31/12/2018. Válido para 
produtos vendidos e entregues por Delonghi. SAC: 0800 770 4010. 

¹⁴Alpen Park: apresente seu Cartão Riachuelo e mais Documento com foto e ganhe 10% de 
descontos nos ingressos do parque. SAC: 54 3282 9752. 

¹⁵Hoteis.com: não cumulativo com outros cupons. Utilize apenas um cupom por compra. O 
cupom só é válido para reserva e pagamento direto no site, não sendo aceito na opção “Pagar 
no hotel” Válido somente no hotsite da parceria. Confira todas as condições para utilização do 
seu cupom de desconto. SAC:11-47002083. 

¹⁶Netshoes: promoção não é válida para combos, kits, categorias bikes, equipamentos fitness, 
produtos com selo mega chance, selo pré -venda E outros cupons de desconto da loja. 
Desconto válido apenas para produtos vendidos e entreg ues por netshoes. Essa ação não. É 
acumulativa com outras promoções do site. 

¹⁷Centauro: os produtos que aceitam o desconto, são os produtos sinalizados com uma 
ETIQUETA BRANCA. Todas as condições divulgadas no hotsite da parceria NÃO valem para as 
lojas físicas, sendo exclusivas para compras realizadas a partir do hotsite da parceria. Para 
validar o seu desconto insira o PROMOCODE após adicionar o seu(s) produto(s) no carrinho e 
clique em CALCULAR DESCONTO, o desconto será aplicado no(s) produto(s) dentro da regra. 
SAC: (11) 2322-3730. 

¹⁸Pronto Light: SAC 11 5545 1500. 

¹⁹OneMarket: válido apenas para o primeiro mês. SAC: (11) 2776 -2600 – 
contato@onemarket.com.br. 

²⁰Chefs Club: desconto aplicado diretamente no plano do hotsite, válido apenas para o plano 
anual. SAC: 4003-617 

²¹Original Burguer: não cumulativo com outras promoções, desconto não é válido para 
bebidas. SAC: 11-3021-5470. 

²²Havanna: não cumulativo com outras promoções. SAC: (11) 2167-2235. 

²³FNAC: exceto didáticos, e-books e livros com preços promocionais. SAC: 
atendimento@fnac.com.br. 

²⁴Livraria Cultura: desconto aplicado diretamente no carrinho de compras. Exceto didáticos, e-
books e livros com preços promocionais. 

²⁵UBOOK: válido apenas para pagamento via cartão de crédito, assinatura válida para o plano 
anual, mensal ou semestral. SAC: http://www.ubook.com/contact/assistant. 

²⁶Saraiva: promoção não válida para lojas físicas e cartão presente. A promoção disponibilizará 
apenas 5 produtos iguais por CPF ou CNPJ. Promoção cumulativa com outras promoções, não 
é válida para os valores do fr ete e não abate em serviços de entrega e/ou embrulho para 
presente. SAC: 0800-754-4000. 



²⁷Petz: desconto é aplicado automaticamente na tela de pagame nto, ficando visível no campo 
“cupom”. Benefício não cumulativo com outros cupons de desconto e não aplicado às lojas 
físicas. SAC: ouvidoria@petz.com.br. 

²⁸Giuliana Flores: exceto frete, monte seu presente, co roa de flores e corporativo. 

²⁹Flores Online: Não cumulativo a outras ofertas. Desconto aplicado ao valor do produto, não 
disponível para Acessórios, ou Monte Sua Cesta, nem para produtos entregues por floristas 
regionais. SAC: https://www.floresonline.com.br/contacts/. 

³⁰Foto Registro: frete não incluso. Os Vales têm prazo de 60 dias, a partir da data de 
recebimento do código exclusivo por e -mail, e podem ser usados somente uma vez por 
pedido. Parcelamento em até 3x sem juros e até 6x com juros (parcela mínima de R$ 50). 
Oferta não cumulativa. SAC: https://www.fotoregistro.com.br/navhome.php?fale_conosco . 

³¹Espaço Laser: válido apenas na faixa de ba rba ou axilas, o cliente deve passar por uma 
avaliação antes de utilizar o benefício. Válido apenas para novos clientes apresentando esse 
voucher e o Cartão Riachuelo. SAC: varia de a cordo com a unidade desejada. 

³²L’Occitane: Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. As ações 
não são cumulativas com as demais do site, sendo cumulativa apenas com a promoção do 
caixa e ações de Frete e Amostra Grátis. SAC: 0800 779 1555. 

³³Contours Academia: SAC 11 5084-9121 / 2501-7179. 

³⁴Natura: desconto de 20% OFF é aplicável em todos os produtos Natura, exceto presentes e 
produtos que já possuem promoções. Não acumula com outras promoções. SAC: 0800 11 55 
66. 

³⁵Eótica: desconto válido em óculos de sol e grau em compras acima de R$299, exceto lentes 
de contato e lentes de grau. Não cumulativo com outras promoções. SAC: 11- 30643003. 

³⁶Case4You: Não cumulativo. SAC: (11) 5571-7003. 

³⁷GEEK10: desconto aplicado diretamente no produto, não cumulativo com outras promoções. 
SAC: contato@geek10.com.br 

³⁸Found IT: válido para os produtos direcionados da página do hotsite (selecionados). Não 
acumulativo com outras promoções. SAC: contato@foundit.com.br. 

³⁹English Live: oferta não cumulativa e válida apenas para novos alunos e clientes cartões 
Riachuelo que se cadastrarem a partir dessa página. Valor da mensalidade referente ao curso 
modalidade FIT, plano anual. SAC: 0800 364 8696. 

⁴⁰ASUS: desconto não cumulativo com promoções e não é válido para lojas físicas. Aplique o 
cupom para visualizar o desconto. SAC: (11) 3549-2499. 

⁴¹Burguer King: cupons exclusivos para parceiros Burguer King, clique no cupom de sua 
preferência e apresente no caixa. SAC: http://www.burgerking.com.br/content/envie - seu-
comentario-duvida-ou-reclamacao. 

⁴²BioTreino: não acumulativo. SAC: 11 98239-9280. 

⁴³Avon: Não cumulativo com promoções, válido apenas no hotsite da parceira, um cupom por 
compra. SAC: 0800 708 2866. 



⁴⁴Evino: desconto não cumulativo com promoções. SAC: (11) 4200-4999. 

⁴⁵Central Ar: os cupons são válidos para pedidos ac ima do valor mencionado, até as 23h59 
(horário de Brasília) de 02/07/2018. Cupons não válidos para compras de Serviços de 
Instalação e Limpeza e para categoria Cortina de Ar. SAC: 0800 779 3030. 

⁴⁶Elens: desconto válido apenas para lentes de contato até 31/12/2019 ou enquanto durarem 
os estoques. Desconto não é cumulativo com outras promoções do site e será visualizado no 
carrinho de compras. Não válido para soluções, combos e acessórios. SAC: (11) 4873-2173. 

⁴⁷Mastercard Surpreenda: cliente Cartão Riach uelo Mastercard Ganha: 10 pontos no cadastro 
do cartão no Mastercard Surpreenda e pontos em dobro por transação no cartão. Período: Fev 
. a Dez/18. 

⁴⁸Desconto aplicado diretamente no produto, para comparar, abra um outro navegador 
diferente. 

⁴⁹Sujeito à disponibilidade de estoque; Abrangência: Nacional, exceto PE, RJ e RO; Desconto 
não cumulativo com outras promoções; Não incluso valor de frete e/ou taxa de entrega do 
produto; Consulte as formas de pagamento disponíveis; Promoção válida até: 31/01/2019 com 
inserção do cupom de desconto MIF4B4. 


