
REGULAMENTO COMPROMISSO BLACK FRIDAY - RESERVA e MINI 

1. No período compreendido entre o dia 25 de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021 
acontecerá uma ação, exclusivamente no site da Reserva e da Reserva Mini 
(www.usereserva.com), onde uma seleção de produtos será divulgada com o preço de Black 
Friday. 

2. Com o objetivo de garantir ao cliente que os produtos participantes da ação Compromisso 
Black Friday Reserva e Reserva Mini terão preços menores ou iguais ao menor preço praticado 
nos últimos 60 dias, no site www.usereserva.com, a Reserva e a Reserva Mini assumem o 
seguinte compromisso: Caso o cliente tenha um print feito de 25 de setembro de 2021 a 24 de 
novembro de 2021 com preço menor que o praticado na Black Friday (válido para produtos 
com selo Black Friday), este receberá um cartão presente no valor da diferença entre os preços 
para usar em até 12 (doze) meses, exclusivamente no site www.usereserva.com Por exemplo, 
se o cliente comprar um produto com selo Black Friday com o preço de R$ 250 (duzentos e 
cinquenta reais) e tiver um print dos últimos 60 dias com o mesmo produto no valor de R$150 
(cento e cinquenta reais), o cliente receberá um cartão presente no valor de R$ 100 (cem 
reais) para usar no site www.usereserva.com 

3. A ação Compromisso Black Friday Reserva e Reserva Mini será válida exclusivamente através 
do site www.usereserva.com no período compreendido entre 25 de novembro de 2021 a 30 
de novembro de 2021 ou enquanto durarem os estoques. 

4. Os produtos integrantes da ação estarão sinalizados no site da Reserva e da Reserva Mini 
(www.usereserva.com) com selo Black Friday. Apenas produtos com este selo serão elegíveis a 
ação, sendo assim, os clientes que realizaram compras de produtos sem o selo não terão 
direito ao cartão presente caso tenha o print do mesmo produto com o preço inferior nos 
últimos 60 dias (25 de setembro de 2021 a 24 de novembro de 2021). 

5. A promoção não será cumulativa com nenhuma outra promoção. 

6. A compra só se torna efetiva quando os pedidos são faturados, isto é, após a aprovação da 
administradora do cartão. 

7. Para receber o cartão presente no valor da diferença de preços o cliente deverá entrar em 
contato com o SAC da Reserva por meio do telefone 21 3900-7052 ou pelo e- mail 
sac@usereserva.com. Neste contato será necessário enviar o print comprovando o preço 
menor, conforme item 2. 

8. Após a comprovação dos documentos necessários com o SAC da Reserva, o cliente elegível 
receberá, em até 10 dias úteis, notificação do cartão presente por e-mail (será o mesmo e-mail 
pelo qual o cliente realizou o pedido). 

• O cliente poderá solicitar o cartão presente no período entre o dia 07 de dezembro de 2021 
a 07 de fevereiro de 2022. 

• O cartão presente terá validade de 12 (doze) meses após o recebimento e será atrelado ao 
CPF do cliente que realizou a compra no período do Compromisso Black Friday 

• Se o valor total da compra for superior ao do cartão presente, a diferença somente poderá 
ser paga com cartão de crédito. Se o valor total da compra for inferior ao do cartão presente, o 
cliente poderá utilizar o saldo restante em outras compras, desde que dentro do prazo de 
validade do vale, que é de 12 (doze) meses. 



• Em hipótese alguma haverá crédito em dinheiro referente ao saldo do cartão presente. 
 

• As dúvidas sobre o uso do cartão presente podem ser esclarecidas através do link: 
https://www.usereserva.com/c/ adulto/acessorios/reserva-acessorios-cartao-presente 

9. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo participante de todos 
os itens deste regulamento, seus termos e condições. 

10. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção suspensa e/ou cancelada 
por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, que esteja fora do 
controle das promotoras e que comprometa a promoção. 

11. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por meio dos 
telefones 21 3900-7052 ou pelo e-mail sac@usereserva.com 


