
REGULAMENTO – CASHBACK ASICS  

A Campanha de Cashbak ASICS (“Campanha”) é uma ação promocional 

realizada pela ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA., com sede na Av. Das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - 15 

andar, Vila Gertrudes - CEP 04794-000, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob 

o n.º 53.249.017/0001-43. (“ASICS”)  

Este regulamento estabelece os termos e condições para participação dos 

Clientes ASICS na Campanha (“Regulamento”). Ao realizar compras dos 

Produtos ASICS (conforme abaixo definidos) mencionados neste  Regulamento, 

você aceita e concorda com os termos e condições contidos neste Regulamento.  

 

1. Objeto 

1.1. Esta Campanha é direcionada aos clientes da ASICS (“Cliente(s) ASICS”) 

que efetuarem compras dos produtos ASICS previstos no item 2.1.2. deste 

Regulamento (“Produtos ASICS”) através (i) do site www.asics.com.br (“Site”)  

e (ii) do número 55 11 5056-8450 (“Whatsapp”).  

1.2. A Campanha tem como objetivo a concessão de descontos aos Clientes 

ASICS que efetuarem pelo menos uma compra de Produtos ASICS no Site ou 

no Whatsapp. 

 

2. Condições da Campanha e Utilização do Cashback 

2.1. Os Clientes ASICS que adquirirem um dos Produtos ASICS através do Site 

ou do Whatsapp entre 00h do dia 14/12/2021 até 23h59 do dia 15/12/2021, 

ganharão um cupom de desconto, cujo valor variará conforme o Produto ASICS 

adquirido pelo Cliente Asics (“Cashback”).  



2.1.1. Os Produtos ASICS elegíveis à Campanha são os modelos de tênis: GEL -

Nimbus 23, GEL-Cumulus 23 e GEL-Kayano 28. 

2.1.2. Abaixo, relação dos produtos e seus respectivos valores  de Cashback 

(cupom de desconto):  

Modelo: GEL-Nimbus 23 - Valor de CashBack(cupom de desconto): R$100,00 

(cem reais) para utilização no site www.asics.com.br  

Modelo: GEL-Kayano 28 - Valor de CashBack(cupom de desconto): R$100,00 

(cem reais) para utilização no site www.asics.com.br 

Modelo: GEL-Cumulus 23 - Valor de CashBack:(cupom de desconto): R$70,00 

(setenta reais) para utilização no site www.asics.com.br  

2.1.3. O recebimento do Cashback pelo Cliente ASICS estará condicionado à 

disponibilidade dos Produtos ASICS no estoque da ASICS. 

2.2. Para utilização do Cashback, a segunda compra deverá ser no mínimo o 

dobro do valor do Cashback (cupom de desconto), ou seja, para utilizar o 

Cashback de R$100,00 (sem reais), a segunda compra deverá ter valor mínimo 

de R$200,00 (duzentos reais), para utilizar o Cashback de R$200,00 (duzentos 

reais), a segunda compra deverá ter valor mínimo de R$400,00 (quatrocentos 

reais), e assim sucessivamente. 

2.3. O Cashback estará limitado a 01 (um) cupom por produto e por CPF, 

limitando-se, portanto, a 03 (três) cupons referentes aos 03 (três) produtos 

disponíveis. 

2.4. O Cashback (cupom de desconto) será enviado por e-mail ao Cliente ASICS 

cadastrado no Site, após 30 (trinta) dias a partir do recebimento do pedido, pelo 

Cliente, da compra do(s) Produto(s) Participante(s) da campanha.  



2.5. O Cashback poderá ser util izado somente no Site até às 23h59 do dia 

30/04/2022. 

2.6. O Cashback não poderá ser usado em produtos remarcados e/ou objeto de 

outras promoções e campanhas. O Cashback será aplicado somente sobre o 

valor do produto, excluindo-se o valor do frete. 

 

3. Cancelamentos e Entregas 

3.1. A ASICS poderá cancelar total ou parcialmente um pedido de compra de 

Produtos ASICS realizada pelo Cliente ASICS, caso:  

(i) o pagamento do pedido não seja autorizado; 

(ii) o pagamento do boleto não seja efetuado até o prazo de vencimento, na 

hipótese de boleto; 

(ii i) o próprio Cliente ASICS solicite o cancelamento do pedido de compra do(s) 

Produto(s) ASICS; 

(iv) o(s) Produto(s) ASICS não seja(m) aprovado(s) pelo controle de qualidade 

ASICS no momento da separação para o envio;  

(v) haja indisponibilidade de estoque do Produto ASICS; ou  

(vi) outros fatores técnicos/operacionais que impossibilite a concretização do 

pedido de compra do Cliente ASICS. 

3.2. Na hipótese de cancelamento total ou parcial de um determinado pedido de 

compra, o Cliente ASICS será devidamente informado pela equipe de Serviço 

de Atendimento ao Consumidor – SAC da ASICS acerca da restituição do valor 

pago pelo(s) Produto(s) ASICS cancelado(s). 



3.2.1. Para a realização da restituição, pela ASICS ao Cliente ASICS, será 

considerado o valor do(s) Produto(s) ASICS constante(s) da Nota Fiscal.  

3.2.2. Na hipótese de cancelamento de qualquer pedido de compra, o Cashback 

estará automaticamente cancelado e não será recebido pelo Cliente ASICS.  

3.3. Para mais detalhes sobre prazos de entrega, consulte nossas políticas de 

entrega, disponíveis no Site.  

 

4. Utilização do Cupom 

Os Clientes que cumprirem as regras conforme os itens 2 e 3, irão receb er por 

e-mail um cupom de desconto, de acordo com o item comprado, para utilização 

na próxima compra. 

Cupom "RECOMPRA70", será aplicado um desconto nominal de R$70,00, sobre 

os itens do carrinho, exceto frete, que totalizem o valor mínimo de R$140,00.  

Cupom "RECOMPRA100", será aplicado um desconto nominal de R$100,00, 

sobre os itens do carrinho, exceto frete, que totalizem o valor mínimo de 

R$200,00. 

Ambos cupons são intransferíveis, válidos para uma única compra e por 30 

(trinta) dias corridos a partir do recebimento por e-mail. Para visualizar o 

desconto é necessário estar logado no site com mesmo e -mail util izado na 

primeira compra. 

5. Considerações Gerais 

5.1. Esta Campanha não é vinculada e nem é cumulativa entre si ou com 

qualquer outra promoção, remarcação ou desconto existente ou que venha a 

ser implementado pela ASICS. 



5.2. Esta Campanha está limitada às compras realizadas pelo Site e pelo 

Whatsapp da ASICS. Estarão excluídos da Campanha os Produtos ASICS 

adquiridos em lojas físicas e/ou em quaisquer  outros meios que não os previstos 

neste Regulamento. 

5.3. A utilização do Cashback será exclusiva nos produtos adquiridos pelo 

Cliente Asics no Site. 

5.4. Esta Campanha independe de qualquer modalidade de álea, ou seja, sorte 

ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida 

no artigo 1º da Lei n.º 5.768/71.  

5.5. Eventuais alterações, prorrogações, comunicações e/ou outros que sejam 

relacionados à Campanha serão disponibilizados ao público interessado pelos 

canais de divulgação da ASICS. 

5.6. Eventuais dúvidas, reclamações e/ou esclarecimentos que não possam ser 

solucionados por meio do presente Regulamento serão sanados pelo SAC da 

ASICS, que poderá ser acessado por meio do link 

https://www.asics.com.br/central -de-relacionamento. 

5.7. O link deste Regulamento está disponível em 

(https://www.asics.com.br/regulamentos).  

 


