
PROGRAMA CASHBAK JA

TERMOS 

Prezado usuário, é muito importante a leitura atenta destes termos.

1 - O CASHBACK JA, funciona de maneira bem simples: o valor de cashback é de 10%, o programa

é direcionado apenas para LIVROS DIDÁTICOS, não sendo aplicados a demais produtos tais como, 

suprimentos, informática, serviços, papelaria, livros paradidáticos  etc.

2 - Para ter direito ao CASHBACK JA é importante que o ‘‘usuário’’ observe as condições de uso, o 

presente termos, além dos requisitos básicos definidos no ítem 2.1 desses termos:

2.1 Para que você adquira o direito à recompensa prometida pela Papelaria e Livraria JA, na forma

de reembolso de parte do valor gasto *LIVROS DIDÁTICOS em cashback, é necessário observar 

os requisitos abaixo.

2.2 - O CASHBACK apenas é valido para compras de LIVROS DIDÁTICOS.

2.3 - O valor de CASHBACK tem valor fixo 10% taxa máxima oferecida neste programa. 

2.4 - O CASHBACK é um programa que beneficia nosso ‘‘usuários’’ , com parte do dinheiro de volta.

2.5 - O CASHBACK não terá validade, ou não será aplicado se o usuário optar por desconto, 

promoções ou programas de fidelização ou condições especiais ofertadas pela Papelaria e 

Livraria JA, por tanto fique atendo à essa restrição. A utilização de qualquer outro beneficio invalidará

o seu cashback.

3. - O uso do CASHBACK, será apenas disponibilizado na unidade de compra.

3.1 - Não será aceito o uso de cashback em unidades diferentes à do ato da compra.

3.2 - O valor de cashback e dados serão salvos apenas na unidade de atendimento, não sendo

fornecida para outra unidade JA, assim como não será aceito à sua utilização fora da

unidade de atendimento.



4 - Prazo e disponibilidade do uso do CASHBACK :

4.1 - O cashback não poderá ser usado no mesmo dia, e necessário um prazo mínimo para registro 

em sistema e liberação do crédito, podendo assim ter sua variação conforme fechamento de sistema.

4.2 - O prazo estipulado do uso do cashback é de 48horas após sua compra.

4.3 - O cashback não é cumulativo com outras promoções descontos ou programas de fidelização ou

condições especiais ofertadas pela Papelaria e Livraria JA, por tanto fique atendo à essa restrição.

A utilização de qualquer outro benefício invalidará o seu cashback.

4.4 - O saldo de cashback, por não ser cumulativo, tem validade de 30 dias para o uso, após o 

prazo expirá e os valores não poderão ser reativados em nosso sistema.

5 - Como é feito o registro de CASHBACK? Através ddo nosso sistema o usuário no ato da sua 

finalização ‘‘compra’’ terá direito ao seu cashback registrado no sistema, sendo informado pelo

nosso atendente ou pelo próprio usuário na falta do mesmo.

5.1 -  O cashback é registrado em nosso sitema, com o nome e demais dados do usuário, então 

não esqueça da sua solicitação, não podendo ser registrado um dia posterior ou anterior a compra.

Sendo apenas liberado o registro no dia da compra. 

6 - Compras ONLINE, segue à mesma regra. Alterando que o valor de cashback e informado por e-mail

e gerado um cartão promocional para o uso apenas dentro do site, não sendo aceito fora da plataforma

ou em loja física.

7 - Não somos responsáveis por qualquer ação ou omissão dos usuários tomada com base em 

informações.

8 - É muito importante que você entenda o que é o CASHBACK JA, e qual produto é aplicado o mesmo.

9 - O CASHBACK JA é um programa de incentivo e apoio ao nossos usuários, tendo o direito de alterar,

modificar, renunciar ou corrigir às regras aqui imposta.

10 - Ao fazer o uso do cashback, o usuário está ciente das regras. Por fim, caso seja necessário 

dirimir qualquer dúvidas ou controvérsias decorrente destes termos, o foro eleito é o de comarca

de Brasília-DF, com renúncia de todos os outros, por mais privilegiado que sejam.

11 - Os nossos termos de uso interno do programa CASHBACK está 

vinculado ao nosso website para uso e acesso à todos.

 



REGRAS PARA PARCELAMENTO

-  ATÉ 1.000,00   PARCELA EM ATÉ 3X.

- 1001,00 à 2.000,00 EM ATÉ 4X.

- 2001,00 à 3000,00 EM ATÉ 5X.

- Acima de 3001,00  ATÉ 6X.

Prezado usuário, é o parcelamento será oferecido conforme condições expostas abaixo:

O parcelamento máximo oferecido é de 6X, o mesmo não se aplica juros, não será

fornecido parcelamento, superior à 6 parcelas, as parcelas devem respeitar a ordem

de valores para enquadramento.

Cordialmente, 

Setor de Comunicação JA
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