
 

 

REGULAMENTO DO CARTÃO VIP MUNDO PET

1. DEFINIÇÕES 

1.1 O CARTÃO VIP MUNDO PET
Mundo Pet, situada à av. 

1.2 O CARTÃO VIP MUNDO PET
produtos e serviços
fortalecer o relacionamento com 

1.3 O CARTÃO VIP MUNDO PET

2. COMO ADERIR AO CARTÃO 

2.1 Para obter o CARTÃO VIP MUNDO PET
dados da empresa há pelo menos 6 meses

2.2 O cliente deverá
cadastro (disponível no site da empresa)

2.3 É necessário que o cliente 
como aceite integralmente os termos dispostos nesse documento.

2.4 Poderão obter o 
ou mais. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 Cada pessoa terá direito a 
emissão. 

3.2 Para usufruir do cartão, o cliente deverá manter seu cadastro atualizado, sendo 
de sua responsabilidade informar alterações 

3.2.1 Caso não mantenha seus dados atualizados, o cli
descontos e promoções exclusivos, abstendo
posterior. 

3.3 O preenchimento do formulário de solicitação do 
promove a atualização automática dos dados do cliente no banco de dados da 
empresa.  

3.4 Os dados fornecidos pelo cliente apenas serão alterados mediante sua solicitação.

3.5 É indispensável a apresentação do 
pagamento. 

3.5.1 Caso o cliente 
cliente perderá o direito aos descontos e promoções, não ficando estes 
acumulados para futuras compras.

3.6 Em caso de extravio, 
comparecer à Mundo Pet e 
uma taxa de emissão

3.7 O cliente poderá solicitar um cartão adicional, caso queira ter mais de um 
CARTÃO VIP MUNDO PET
adicional de R$ 5,00 (cinco reais).

3.8 O cartão possui validade 
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REGULAMENTO DO CARTÃO VIP MUNDO PET 

VIP MUNDO PET é um cartão exclusivo para os clientes da 
, situada à av. Venâncio Aires, 711 – Cidade Baixa– Porto Alegre

VIP MUNDO PET concede vantagens e descontos 
e serviços nesse estabelecimento, com o objetivo de 

fortalecer o relacionamento com seus clientes.  

VIP MUNDO PET é pessoal e intransferível. 

O CARTÃO VIP MUNDO PET? 

CARTÃO VIP MUNDO PET o cliente deverá ter cadastro no banco de 
dados da empresa há pelo menos 6 meses 

O cliente deverá preencher por completo e enviar corretamente o formulário de 
(disponível no site da empresa).  

necessário que o cliente cumpra todos os requisitos deste regulamento, bem 
como aceite integralmente os termos dispostos nesse documento.

Poderão obter o CARTÃO VIP MUNDO PET pessoas físicas com 

terá direito a um único cartão sem nenhum custo na primeira 

Para usufruir do cartão, o cliente deverá manter seu cadastro atualizado, sendo 
de sua responsabilidade informar alterações quando ocorram. 

Caso não mantenha seus dados atualizados, o cliente poderá deixar de obter 
descontos e promoções exclusivos, abstendo-se de qualquer reclamação 

O preenchimento do formulário de solicitação do CARTÃO VIP MUNDO PET
atualização automática dos dados do cliente no banco de dados da 

Os dados fornecidos pelo cliente apenas serão alterados mediante sua solicitação.

É indispensável a apresentação do CARTÃO VIP MUNDO PET

Caso o cliente esqueça o cartão, o sistema VIP não poderá ser acessado
cliente perderá o direito aos descontos e promoções, não ficando estes 
acumulados para futuras compras. 

extravio, perda ou roubo do cartão, o cliente deverá 
Mundo Pet e solicitar um novo cartão. Nesse caso será cobrada 

de emissão para cartão adicional (item 3.7). 

O cliente poderá solicitar um cartão adicional, caso queira ter mais de um 
CARTÃO VIP MUNDO PET. Para isso, será cobrada uma taxa de emissão de cartão 

de R$ 5,00 (cinco reais). 

artão possui validade indeterminada.  
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para os clientes da empresa 
Porto Alegre– RS. 

descontos exclusivos em 
com o objetivo de fidelizar e 

o cliente deverá ter cadastro no banco de 

preencher por completo e enviar corretamente o formulário de 

cumpra todos os requisitos deste regulamento, bem 
como aceite integralmente os termos dispostos nesse documento. 

 18 anos de idade 

um único cartão sem nenhum custo na primeira 

Para usufruir do cartão, o cliente deverá manter seu cadastro atualizado, sendo 

ente poderá deixar de obter 
se de qualquer reclamação 

VIP MUNDO PET 
atualização automática dos dados do cliente no banco de dados da 

Os dados fornecidos pelo cliente apenas serão alterados mediante sua solicitação. 

CARTÃO VIP MUNDO PET na ocasião do 

ão poderá ser acessado, e o 
cliente perderá o direito aos descontos e promoções, não ficando estes 

o cliente deverá imediatamente 
Nesse caso será cobrada 

O cliente poderá solicitar um cartão adicional, caso queira ter mais de um 
. Para isso, será cobrada uma taxa de emissão de cartão 



 

 

REGULAMENTO DO CARTÃO VIP MUNDO PET

3.9 A Mundo Pet pode
utilização do CARTÃO VIP MUNDO PET

3.9.1 Eventuais alterações serão publicadas neste regulamente e/ou informadas 
através de e-mail aos clientes.

3.10 O cliente deverá apresentar sempre 
com foto juntamente ao 
acesso aos descontos e vantagens em caso de não apresentação do mesmo.

3.11 Para usufruir dos descontos
departamento financeiro da Mundo Pet, isento de qualquer pendência.

3.12 Este regulamento 
exclusivo critério da 
informadas aos clientes

4. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

4.1 Os clientes participantes do programa 
promoções exclusivas, as quais serão devidamente divulgadas.

4.2 Os portadores do 
TODOS os setores da Mundo Pet.

4.2.1 O percentual de desconto de cada cliente será calculado conforme 
histórico de compras na Mundo Pet e 

4.2.2 A classificação dos clientes será realizada semestralmente, podendo 
desconto conforme o 

4.3 Os descontos oferecidos através do 
cumulativos com 

4.4 O CARTÃO VIP MUNDO PET
empresas parceiras (consulte 

4.5 Em caso de lançamento de novas modalidades, o cliente será devidamente 
informado através de cartazes dispostos na 
mail marketing.  
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REGULAMENTO DO CARTÃO VIP MUNDO PET 

A Mundo Pet poderá alterar os termos da promoção ou até mesmo 
CARTÃO VIP MUNDO PET a qualquer momento sem aviso prévio.

Eventuais alterações serão publicadas neste regulamente e/ou informadas 
mail aos clientes. 

O cliente deverá apresentar sempre que solicitado um documento de identidade 
com foto juntamente ao CARTÃO VIP MUNDO PET. Podendo a empresa
acesso aos descontos e vantagens em caso de não apresentação do mesmo.

os descontos e promoções, o cliente deve estar em dia com o 
departamento financeiro da Mundo Pet, isento de qualquer pendência.

Este regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, sem aviso prévio, a 
exclusivo critério da Mundo Pet. As eventuais modificações serão oportunamente
informadas aos clientes. 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

Os clientes participantes do programa CARTÃO VIP MUNDO PET
promoções exclusivas, as quais serão devidamente divulgadas. 

portadores do CARTÃO VIP MUNDO PET poderão usufruir de 
TODOS os setores da Mundo Pet. 

O percentual de desconto de cada cliente será calculado conforme 
histórico de compras na Mundo Pet e de utilização de nossos serviços.

A classificação dos clientes será realizada semestralmente, podendo 
desconto conforme o retrospecto do semestre anterior. 

Os descontos oferecidos através do CARTÃO VIP MUNDO PET
cumulativos com outros existentes e/ou promoções eventuais.  

VIP MUNDO PET poderá oferecer também vantagens e descontos em 
empresas parceiras (consulte a vigência em www.sitemundopet.

Em caso de lançamento de novas modalidades, o cliente será devidamente 
informado através de cartazes dispostos na sede da empresa e/ou através de e
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rá alterar os termos da promoção ou até mesmo cancelar a 
momento sem aviso prévio.  

Eventuais alterações serão publicadas neste regulamente e/ou informadas 

um documento de identidade 
Podendo a empresa negar 

acesso aos descontos e vantagens em caso de não apresentação do mesmo. 

, o cliente deve estar em dia com o 
departamento financeiro da Mundo Pet, isento de qualquer pendência. 

poderá ser modificado a qualquer tempo, sem aviso prévio, a 
. As eventuais modificações serão oportunamente 

CARTÃO VIP MUNDO PET terão acesso a 

usufruir de descontos em 

O percentual de desconto de cada cliente será calculado conforme o seu 
serviços. 

A classificação dos clientes será realizada semestralmente, podendo alterar o 

MUNDO PET não são 
 

poderá oferecer também vantagens e descontos em 
www.sitemundopet.com.br). 

Em caso de lançamento de novas modalidades, o cliente será devidamente 
da empresa e/ou através de e-


