
REGULAMENTO PROMOÇÃO JM FIDELIDADE 

I. PROMOÇÃO JM FIDELIDADE  

1.1. Os cupons de pontuação da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE são criados, desenvolvidos e 
administrados por Gráfica JM Ltda.-ME (doravante denominado “Gráfica JM”). 

1.2. Para participar desta promoção, o participante toma conhecimento deste regulamento, 
recebendo seus cupons da promoção e a partir do momento que o recebê-lo estará pontuando 
e aderindo às regras aqui descritas. 

II. DEFINIÇÕES 

2.1 . A PROMOÇÃO JM FIDELIDADE é um programa que concede aos clientes cadastrados na 
gráfica como revendedores um brinde com base em suas compras frequentes, através da 
concessão de cupons da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE que valem pontos (vide § 3.5 e 4.1). 

2.2. Os cupons da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE são de uso restrito conforme as regras 
determinadas neste regulamento, podendo ser requisitado a qualquer momento pelo seu 
proprietário (Gráfica JM). Os cartões darão direito a participação na promoção.  

III. COMO ADERIR A PROMOÇÃO JM FIDELIDADE 

3.1. Todos os clientes cadastrados como revendedores na Gráfica JM estão automaticamente 
participando da promoção. Somente clientes cadastrados poderão participar. 

3.2. Cada participante deverá verificar a quantidade de pontos que possui e assim que atingir a 
quantidade indicada para troca do brinde enviá-los a Gráfica JM por meio de carta comum ou 
entregar os cupons diretamente na Gráfica JM (Matriz ou filial) indicando seu nome de cadastro.  

3.3. O brinde (um milheiro de cartões de visita 4x0) será liberado após o recebimento dos cupons 
de pontuação da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE pela Gráfica JM e envio da arte final pronta para 
confecção. O não envio dos cupons e/ou arte final impedirão a solicitação do brinde. 

3.4. O envio e/ou retirada do brinde fica por conta do solicitante do brinde. 

3.5. Arte final do cartão brinde não inclusa. 

3.6.  Para participar da promoção o cliente receberá a cada compra a quantidade de cupons 
correspondentes à pontuação do produto. (Verifique § 4.1 para saber quais os produtos válidos 
para esta promoção). 

IV. DA POLÍTICA DE PONTOS  

 4.1. Para solicitar o brinde, o cliente deve ter a quantidade correspondente a 100 pontos 
em cupons de pontuação sendo que cada cartão da promoção vale 05 pontos e cada 
produto possui pontuação específica. Promoção válida somente para os produtos a 
seguir: 

 



Tipo de produto solicitado                Descrição Pontuação 

1000 Cartões fotográficos 4x0 / 4x1 / 4x2 /4x4 05 pontos 

1000 Cartões BOPP Verniz localiz. 4x0 / 4x4 10 pontos 

2500 Folhetos 10x14  4x0 ou 4x4 couchê 115g 15 pontos 

5000 Folhetos 10x14 4x0 ou 4x4 couchê 90g 15 pontos 

2500 Folhetos 14x20  4x0 ou 4x4 couchê 115g 20 pontos 

5000 Folhetos 14x20 4x0 ou 4x4 couchê 90g 20 pontos 

2500 Folhetos 20x28 4x0 ou 4x4 couchê 115g 25 pontos 

5000 Folhetos 20x28 4x0 ou 4x4 couchê 90g 25 pontos 

Obs: Postais e marca-páginas pontuarão de acordo com o número de cartões de visita que ocupam pela sua medida. 

4.2. Os cupons serão entregues assim que houver a confirmação de pagamento por parte do 
solicitante.  

4.3. No caso de envio de cartões via correio ou transportadora os pontos correspondentes as 
compras feitas serão adicionados ao malote e fica por conta do cliente acumular os cupons de 
pontuação para solicitar seu brinde. 

4.4. A Gráfica JM não se responsabiliza pela perda dos cupons de pontuação. Nesse caso não 
haverá reposição dos mesmos em hipótese alguma. 

4.5. A Gráfica JM reserva o direito de encerrar a PROMOÇÃO JM FIDELIDADE após validade 
indicada no mesmo, bem como alterar, limitar, modificar ou adicionar regras, termos e 
condições, sem qualquer prévio aviso aos clientes. Estas mudanças podem incluir o tempo de 
utilização do cartão, adição e/ou exclusão de brindes pontuados, dentre outras. Em qualquer 
hipótese não será devida nenhuma indenização ao cliente em decorrência do encerramento.  

4.6. Os Pontos da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE sempre e somente podem ser trocados pelo 
brinde indicado no cupom da Gráfica JM. Em nenhum momento os pontos poderão ser trocados 
por dinheiro, ou gerarão quaisquer indenizações. Terminado o programa, todo e qualquer 
crédito de pontos da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE perderá automaticamente a validade e não 
ensejarão qualquer tipo de indenização.  

4.7. Não será permitida a utilização de pontos nas seguintes hipóteses:  

a. Nos casos de clientes que tenham problemas de inadimplência com a Gráfica JM, todos os 
pontos desses clientes permanecerão bloqueados até a total regularização de sua situação.  
b. Cessado esta promoção sem que o titular tenha utilizado os pontos acumulados, perderá ele 
a sua validade, não sendo mais possível trocá-los por brinde, não gerando qualquer direito a 
indenização. 

4.8. No caso de pagamento com cheques, os pontos serão liberados após o título for validado. 

 
 

  

  



V. DO BRINDE  

5.1. Após acúmulo da pontuação (100 pontos) conforme regulamentado o cliente terá direito 
ao envio de uma arte final de cartão de visita 4x0 verniz total frente, sendo que a mesma apenas 
será impressa na gráfica. 

5.2. Quando o cliente desejar realizar a troca dos pontos fidelidade pelo brinde, a atendente 
receberá os cartões de pontuação e arte final para que possa ser liberada a produção. 

5.3. O brinde terá prazo de produção previsto para 03 dias úteis após o envio, não serão enviados 
brindes que não estiverem com o frete pago.  

5.4 A Gráfica JM não se responsabiliza por artes que não estejam de acordo com os manuais 
disponibilizados pela mesma em seu site. (www.graficajm.com) 

VI. INDICAÇÃO DE NOVOS CLIENTES 

6.1. Clientes que já possuem cadastro na Gráfica JM podem indicar novos parceiros. 

6.2. O cliente indicado deve comparecer a Gráfica JM ou entrar em contato via telefone, e-mail 
(grafica-jm@uol.com.br) ou o através de nosso site (www.graficajm.com), e solicitar o 
cadastramento de seus dados junto a Gráfica JM, enfatizando qual o nome do cliente já 
cadastrado que o indicou. 

6.3. A pontuação será liberada ao cliente indicador assim que o indicado efetue sua primeira 
compra junto a Gráfica JM, sendo o mesmo comunicado através do e-mail informado no 
cadastro. 

6.4. Cada indicação conforme os termos acima citados valerão 05 pontos (01 cupom 
PROMOÇÃO JM FIDELIDADE) sendo que o mesmo deve obedecer às regras deste regulamento 
para ter direito ao brinde. 

6.5. O cliente indicado deverá enviar cadastro e arte a Gráfica JM constando no e-mail o nome 
do indicador (aprovação da produção mediante à depósito bancário, loja virtual ou pagamento 
a vista direto no balcão). 

6.6. Cada indicador receberá 5 pontos para cada cliente indicado somente uma vez, não sendo 
portanto os pontos cumulativos a cada compra efetuada pelo cliente indicado. 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. O uso fraudulento dos cupons ou em desacordo com este regulamento, determinará o 
cancelamento dos mesmos na promoção e a perda dos pontos acumulados, 
independentemente da adoção das medidas legais cabíveis para o ressarcimento de todos e 
quaisquer danos sofridos pela Gráfica JM.  

7.2. O cancelamento dos cupons de fidelidade pela Gráfica JM, ainda que de forma imotivada, 
não gerará ao cliente qualquer tipo de indenização, sendo certo que os cupons concedidos 
constituem-se em mera liberalidade.  

mailto:grafica-jm@uol.com.br


7.3. A Gráfica JM se reserva ao direito de descontinuar a PROMOÇÃO JM FIDELIDADE eliminando 
toda pontuação de seu cliente se os mesmos ou em parte forem adquiridos por meios 
fraudulentos, ou qualquer outro meio que não o oficial da PROMOÇÃO JM FIDELIDADE. 

7.4. Os pontos acumulados são pessoais, não negociáveis e sem valor monetário; são de 
propriedade da Gráfica JM e representam somente um direito de troca do cliente, que deverá 
obedecer ao disposto neste regulamento.  

7.5. Este regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, sem aviso prévio, a exclusivo 
critério da Gráfica JM. As eventuais modificações serão oportunamente informadas aos clientes, 
inclusive através de meio eletrônico. 


