O QUE É O MÉLIUZ?
O Méliuz é a maior empresa de cashback do Brasil. Eles devolvem ao
consumidor, em dinheiro, uma parte do valor gasto em compras, inclusive pela
internet. Não são pontos e muito menos bônus. No Méliuz, o cliente recebe de
volta dinheiro de verdade, direto na conta bancária ou poupança. O cashback
não altera os preços dos produtos e o serviço é totalmente gratuito.

COMO FUNCIONA A CAMPANHA COM O MÉLIUZ?
Comprei no boleto bancário, preciso pagar pela compra?
Sim. O Méliuz funciona como um reembolso. Você compra, paga normalmente e nós
devolvemos uma parte do que você gastou.

Consigo transferir na hora o dinheiro da plataforma Méliuz para a minha conta
bancária?
Não. Precisamos de um tempo para que a loja nos avise que deu tudo certo com a sua
compra. Essa confirmação demora cerca de 30 dias.

Regras:
• A ação de 30% de cashback nos ingressos do “ID360” é válida de 04/09 até 27/09/2017.
• Só serão contabilizadas as compras feitas através do site da sympla, não cabendo
qualquer outro meio.
• O reembolso será feito na conta corrente cadastrada no Méliuz pelo usuário, em até 30
dias após a confirmação de compra, mediante pedido de resgate no site do Méliuz.
• O cashback será válido apenas para compras individuais. A quantidade máxima para
compra é de até 5 ingressos.
• Condição não válida para compras com qualquer cupom de desconto.

Passo a passo para garantir o dinheiro de volta
1. Crie uma conta no site do Méliuz (https://www.meliuz.com.br/)
2. Faça a compra do ingresso normalmente no site do Sympla
(https://www.sympla.com.br/id-360__115327) utilizando os dados
pessoais da conta criada no Méliuz (E-mail e CPF);
3. Quando a loja confirmar sua compra com a gente, o dinheiro de volta
estará disponível em seu extrato Méliuz (isso leva em média, 30 dias
para acontecer);
4. Depois de confirmado, é só resgatar o dinheiro diretamente para sua
conta bancária!
Importante:
- Dinheiro de volta limitado aos 30% do valor do(s) ingresso(s) selecionado(s).

