
Regulamento Campanha final de Ano Rede – Novos Clientes – Aluguel  

 

REDECARD S.A., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado 

de Ulhôa Rodrigues, n° 939 – Loja 1 e 12º a 14º andares – CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 01.425.787/0001-04 (“REDE”) 

 

Disposição preliminar 

O presente regulamento estabelece as normas para a Campanha de final de ano Rede – Preço Único 

(“Campanha”), destinada aos novos clientes que se credenciarem à Rede e aderirem ao Preço Único, 

conforme indicado neste Regulamento. 

 

Condições para participar da Campanha 

 

Clientes elegíveis 

As condições dispostas neste Regulamento serão válidas para novos clientes que se credenciarem à 

Rede durante o período de validade da campanha., com até 2 maquinas das tecnologias POS (com 

fio), POE (com fio - banda larga), POO (sem fio) e PWI (sem fio + wifi). 

 

Período de validade da Campanha: 06/11/2017 a 31/12/2017 

 

Como funciona: Nos três primeiros meses da contração você paga R$ 49,00 de aluguel da 

maquininha (exceto Smart Rede), sendo cobrado o valor proporcional aos dias de posse da 

maquininha no mês da instalação. Nos nove meses posteriores, o aluguel será cobrado normalmente 

(de acordo com o valor do aluguel  padrão do equipamento) sendo que, a Rede apurará o 

faturamento mensale do estabelecimento credenciado e, uma vez atingido faturamento superior a 

R$ 5 mil, a Rede creditará até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de Ordem de Crédito na conta 

corrente do estabelecimento, o valor correspondente a diferença entre o o valor do aluguel padrão 

do equipamento e R$ 49,00, conforme exemplo abaixo: 

Exemplo para clientes que faturaram acima de R$ 5 mil do 4º ao 12º mês : 

Tecnologia POS POE POO PWI 

Valor cobrado R$ 109,00 R$ 129,00 R$ 154,00 R$ 164,00 

Valor creditado após a 
apuração 

R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 105,00 R$ 115,00 

Valor final do Aluguel R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00 

 



A Ordem de Crédito terá o seguinte formato no extrato: “OFERTA REDE PV.000000000 

REF.MM/AAAA 00,00”; 

Para fins de apuração serão considerados os faturamentos das bandeiras Mastercard, Visa, Elo, 

Hipercard, Hiper, Diners e Amex.  

 

Do 4º ao 12º mês, caso o Cliente não atinja o valor o faturamento mínimo de R$ 5 mil, será mantida 

a cobrança de Aluguel, conforme tabela abaixo. 

 Valor do Aluguel:  

 Maquina com fio (POS): R$ 109,00 / mês  

 Maquina com fio banda larga (POE): 129,00/ mês  

 Maquina sem fio (POO): R$ 154,00 / mês  

 Mquina sem fio Wifi (PWI): R$ 164,00 / mês  

 

Disposições finais: 

Será cobrada taxa adesão no valor de R$ 69,00. 

As situações relativas à Campanha, não previstas no presente Regulamento, serão resolvidas pela 

Rede. 

A Campanha poderá ser encerrada a qualquer momento, a critério da Rede, sem aviso prévio. 

 

 


