Promoção Outubro em Dobro
Aposte nos dias de Grandes Prêmios e ganhe o dobro de pontos.
Aproveite essa oportunidade e garanta pontos duplicados no programa de pontos ao
realizar apostas nos dias relacionados no regulamento. Promoção válida no site
pmubrasil.com.br, TeleTurfe e Cartão pré-pago.
Regulamento
Promoção limitada por CPF, pessoal e intransferível, para clientes cadastrados e que
efetuarem apostas nas reuniões abaixo através do site pmubrasil.com.br, Teleturfe ou
Cartão pré-pago**, com as formas de pagamento: cartão de crédito das bandeiras Visa,
Master, Diners Club, Elo, Aura, JCB, Discover, Amex ou Débito Online dos Bancos Itaú e
Banco do Brasil ou Boleto Bancário ou Dinheiro, no caso de cartão pré-pago.
Grandes Prêmios:
06/10:
- GP Linneo de Paula Machado (Gávea)
- Shadwell Turf Mile – Desafio Breeder`s CUP (Keeneland)
- Super Saturday (Belmont Park)
07/10:
- GP Arco do Triunfo (Parislongchamp)
13/10:
- Pattison Canadian International (Woodbine)
20/10:
- GP Bento Gonçalves (Cristal)
21/10:
- Prêmio Conseil de Paris (Parislongchamp)
28/10:
- Prêmio Royal Oak (Parislongchamp)
Os usuários/clientes que realizarem apostas nestes dias ganharão pontos em dobro no
programa de pontos da PMU Brasil. Os pontos estarão disponíveis em até 48 horas após a
data da aposta. Em caso de dúvidas referentes à esta promoção, o consumidor deverá
entrar em contato com a Central de Atendimento TeleTurfe. Essa promoção não é
cumulativa com outras promoções PMU Brasil. A PMU Brasil se reserva no direito de alterar
este regulamento sem aviso prévio.

**Clientes identificados com CPF no Cartão pré-pago até 31/10/2018. Caso o apostador já
utilize o cartão pré-pago sem estar cadastrado no sistema, para participar deverá se
cadastrar.
O Programa de Pontos PMU Brasil é um programa de fidelidade limitado por CPF,
oferecido aos clientes cadastrados no site pmubrasil.com.br, no Teleturfe ou no Cartão prépago. Os Pontos PMU Brasil são pessoais e intransferíveis, válidos somente para clientes
cadastrados que efetuarem apostas no site pmubrasil.com.br, no Teleturfe ou no Cartão
pré-pago. Após a confirmação da aposta sobre o páreo corrido, os pontos serão calculados
sobre o valor apostado e serão creditados em até 48 horas. Cada R$ 1,00 gasto em apostas
vale 1 ponto. Os pontos são concedidos somente após o encerramento do páreo apostado.
A troca de pontos só será efetuada mediante à solicitação do cliente cadastrado.
Na troca de pontos:
• Cada 400 pontos acumulados podem ser trocados por R$ 2,00 em bônus para apostas;
• Cada 600 pontos acumulados com apostas efetuadas em 30 dias podem ser trocados por
R$ 4,00 em bônus para apostas;
• Cada 900 pontos acumulados com apostas efetuadas em 30 dias podem ser trocados por
R$ 8,00 em bônus para apostas.

Para conferir o regulamento completo do programa de pontos, acesse
https://pmubrasil.com.br/paginas/programa-de-pontos.

Central de Atendimento Teleturfe
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000-1602
Demais localidades: 0800 942 6006

