REGULAMENTO PROGRAMA USTHEMP COINS
REALIZADORA
A empresa Usthemp Indústria e Comércio de Calçados e Confecções EIRELI – ME
(“Usthemp”) apresenta o Programa Usthemp Coins, doravante denominado
simplesmente “Programa”, estando sujeita ao regulamento exposto a seguir.
OBJETO
O presente instrumento tem por objeto estabelecer a política e o regulamento para
participação no Programa.
REGRAS GERAIS
Usthemp Coins é um Programa que tem por objetivo recompensar os participantes
sempre que uma compra for efetuada ativando o código de cupom desconto
correspondente. De forma geral, cada vez que um terceiro ou o proprietário do
código utilizar o cupom desconto nas compras através do site www.usthemp.com,
ele será beneficiado com um desconto aplicado sobre o valor total em produtos e o
proprietário do cupom acumulará créditos em seu cadastro.
Para a participação no Programa e “acesso” ao cupom desconto é imprescindível
possuir um cadastro ativo, ter realizado ao menos uma compra no site
www.usthemp.com e estar de acordo com os termos propostos neste Regulamento.
DOS CUPONS
Os cupons desconto são códigos gerados através do sistema Usthemp Coins para a
obtenção de descontos e créditos, de acordo com a dinâmica do Programa. No
carrinho de compras do site www.usthemp.com haverá um espaço específico para
que seja informado o código do cupom desconto. Ao inserir o código corretamente,
o valor do(s) produto(s) passível(eis) de desconto será(ão) reduzido(s)
automaticamente.
Os cupons podem ser utilizados por qualquer pessoa, inclusive aquelas que já
possuem cadastro e que já tenham feito compras no site www.usthemp.com, sendo
válidos para as compras de todos os produtos disponíveis no site
www.usthemp.com.
O desconto do cupom NÃO REDUZ outros valores como frete ou embalagens de
presente, por exemplo.
O participante do Programa pode utilizar o cupom desconto pessoal para realizar
compras no site www.usthemp.com. O uso deste irá gerar créditos normalmente,
mas não será possível utilizar o desconto do cupom e possíveis créditos acumulados
simultaneamente na compra.
Não é possível a utilização de dois cupons desconto ou mais, simultaneamente. Os
cupons não são cumulativos.
Não é possível a utilização de cupons desconto, estando estes vinculados ao
Programa ou não, e, adicionalmente, créditos acumulados. Neste caso, será
necessária a escolha do cupom OU dos créditos para a conclusão da compra.
Não é permitida, ao participante do programa, a divulgação de seu cupom desconto
para os clientes da marca através das páginas desta nas redes sociais, seja
publicamente ou através de mensagens privadas – inbox, direct, entre outros. Caso
for comprovada a divulgação através destes canais, o participante poderá ter a sua
participação no programa cancelada e os créditos anulados.

DOS CRÉDITOS
Os CRÉDITOS poderão ser utilizados exclusivamente na compra de produtos do site
www.usthemp.com.
O cálculo que irá determinar a quantidade de créditos gerados será processado
automaticamente pelo sistema. Este irá converter 10% do valor líquido dos
produtos da compra em créditos. Exemplo: para uma compra no valor de R$ 400,00
em produtos (o sistema não considerará e não contabilizará frete, embalagens de
presente, etc.), usando o cupom desconto (ou seja, 10% desconto), será
considerado o valor líquido de R$ 360,00. Os créditos serão proporcionais ao valor
de R$ 360,00, ou seja, R$ 36,00 em créditos.
Cada crédito que for acumulado equivalerá a R$ 1,00 para a compra de produtos no
site www.usthemp.com.
Os créditos ativos podem ser acumulados e utilizados para abater ATÉ 70% DO
VALOR TOTAL dos produtos em um único pedido. Caso a quantidade de créditos for
superior, a diferença ficará como saldo e disponível para utilização em um próximo
pedido. Exemplo: caso o cliente possua R$ 300,00 em créditos ativos e estiver
realizando uma compra de R$ 400,00, poderá utilizar no máximo R$ 280 em
créditos. Os R$ 20,00 em créditos restantes ficarão disponíveis em saldo para uma
próxima compra, desde que ocorra ainda dentro do prazo de validade dos créditos.
Os créditos ficarão visíveis no sistema imediatamente após a confirmação de
pagamento do pedido realizado com cupom desconto. Os créditos estarão
disponíveis para utilização somente 21 (vinte e um) dias após a confirmação do
pagamento do pedido realizado com a utilização do respectivo cupom desconto.
Uma notificação será enviada via e-mail quando o pagamento for liberado e
também, 21 dias após, quando os créditos forem liberados para utilização.
Os créditos não serão liberados quando não houver a conclusão da compra ou o seu
cancelamento.
Os créditos não serão liberados antes do prazo de 21 (vinte e um) dias, a contar da
data de confirmação de pagamento.
Os créditos não sofrem qualquer tipo de reajuste ou correção mensal.
Os créditos possuem 06 (seis) meses de validade, contados a partir da data em que
foram liberados.
Os créditos podem ser utilizados somente para conversão em descontos, com o
objetivo único e exclusivo de compra de produtos Usthemp no site
www.usthemp.com e não poderão ser trocados por qualquer moeda, seja ela
nacional ou estrangeira, ou por qualquer outro meio de troca e/ou reserva de valor.
Os créditos são pessoais e intransferíveis, podendo ser utilizados apenas em
compras realizadas pelo cadastro original.
Não existe um limite de saldo em créditos, eles são cumulativos.
O histórico de liberação, validade e utilização dos créditos estará disponível na área
“meus créditos”. Para acessá-la, basta realizar o login no site www.usthemp.com.
DO CANCELAMENTO
Para cancelar a participação no Programa, basta enviar um e-mail com o título
“CANCELAMENTO USTHEMP COINS” para atendimento@usthemp.com, a partir do email vinculado ao seu cadastro.
O cancelamento da participação no Programa elimina, automaticamente, todos os
créditos disponíveis e que estejam aguardando liberação. Uma vez cancelado, o
créditos são perdidos definitivamente.

Após o cancelamento, é possível voltar a participar do Programa. Para isso basta ler
novamente todo o regulamento e solicitar um novo código de cupom desconto.
Retornando ao Programa, não haverá a possibilidade de visualizar o histórico
retroativo nem utilizar créditos conquistados anteriormente. A conta será
completamente nova.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Usthemp reserva a si o direito de trabalhar com ações e campanhas de marketing
independentemente do Programa Usthemp Coins, podendo criar e disponibilizar,
inclusive, cupons com desconto superior em momento que considerar oportuno.
A participação no Programa Usthemp Coins implica na aceitação total e irrestrita
pelo Participante de todos os itens deste Regulamento, seus termos e condições.
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Programa ser suspenso e/ou
cancelado a qualquer momento, sem prévio aviso.
Fica eleito, desde já, o foro da Comarca de Lajeado/RS para solução de quaisquer
questões referentes ao Regulamento do presente Programa.

