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DETALHES DO VOUCHER
DADOS DO USUÁRIO
CÓDIGO
20159
NOME:

DADOS DA EMPRESA
EMPRESA:
Zattini

CATEGORIAS:
Compras Online

ENDEREÇO/REGIÃO
Não informado

DESCRIÇÃO DA OFERTA

Na Zattini você encontra roupas, calçados, bolsas, relógios e muito mais em moda feminina e
masculina pelos melhores preços.
Desconto de até 15% nos produtos vendidos e entregue pela a empresa.

Desconto de até:

Instruções
Válido somente para compras realizadas através do hotsite do Interclube, ou seja, o
desconto não se aplica para lojas físicas, aplicativo ou site
Desconto é válido apenas para produtos vendidos e entregues pela Zattini. Verifique a
indicação abaixo do preço, na página do produto
Não acumulativo com outras promoções e cupons. O desconto não é válido para as
marcas: Santa Lolla, Farm, Democrata, Anacapri, Capodarte, Dumond, Dove, Dove Men,
Rexona, Rexona Men, Clear, Maria Filo, CIA. Marítima, Morena Rosa, Kits e produtos
com selo "Ganhe Mais" e "combos"
Para adquirir o desconto, clique no botão ao lado. Copie o cupom da oferta e clique em
“acesse o site”. Cole o cupom no campo “vales” no carrinho de compras do parceiro

15%

IMPORTANTE:
Esta é uma parceria firmada , sob contrato assinado, com o Grupo NotreDame Intermédica Saúde S/A, CNPJ: 44.649.812/0001-38.
Apresentar esse voucher acompanhado do RG ou de documento de identificação com foto. Descontos não acumulativo com outras promoções ou cupons.
Este voucher é valido apenas para o beneficiário NotreDame Intermédica e Interodonto e deverá ser apresentado no parceiro para comprovação do beneficio oferecido.
ESTE VOUCHER É VALIDO PARA AS UNIDADES PARTICIPANTES

O Grupo NotreDame Intermédica não se responsabiliza por alterações e/ou exclusões das condições ofertadas em produtos e/ou serviços pelo parceiro interclube, que podem ocorrer a qualquer
momento e sem prévio aviso. Antes de efetuar a compra de produtos e/ou contratação de serviços, o Grupo NotreDame Intermédica recomenda que o beneficiário confirme, junto ao parceiro
Interclube se permanecem vigentes a disponibilidade de produtos e/ou serviços, os preços e as condições de pagamento.

