Ofertas PMU Brasil
Mecânicas e Regulamentos

Oferta Promocional: Dobradinha Americana
Mecânica da Promoção
Período

Processo

06/08/2018 a
28/08/2018

Apostas

Condição

Ação

Critério Pós Ação

Validação da
aposta

Apostar valores
predefinidos às
segundas-feiras
ganhando bônus de
R$4 para apostar no
dia seguinte

Utilização: todas as
modalidades de
apostas nas corridas
Internacionais e
Nacionais.

Dobradinha americana
Aproveite essa oportunidade e divirta-se! Esta promoção é válida entre
06/08/2018 e 28/08/2018.
(*) Regulamento
Promoção limitada por CPF, pessoal e intransferível, para clientes cadastrados no
cartão pré-pago que apostarem no período de 06/08/2018 e 28/08/2018 nos
Agentes Credenciados da Rede PMU Brasil através do CARTÃO PRÉ-PAGO TURFE
CARD, com as formas de pagamento: dinheiro. A promoção contabilizará todas as
apostas nas corridas da pedra americana realizadas às segundas-feiras do mês de
agosto de 2018. Ao realizar R$50,00 em apostas, o apostador ganha o bônus de
R$4,00 para utilizar nas corridas de terça-feira seguinte. O apostador poderá
participar uma vez a cada semana. O bônus expira ao final de cada terça-feira.
O recebimento do bônus será automático com depósito no cartão pré-pago do
apostador, no período de até 12 horas após finalizar o dia. O bônus depositado não
poderá ser retirado em caso de cartão pré-pago. O bônus desta promoção é único e
limitado para utilização em apostas (todas as modalidades atuais disponíveis) nas
Corridas Nacionais e Internacionais efetuadas nos Agentes Credenciados da Rede
PMU Brasil, pelo cartão pré-pago. Essa promoção não é cumulativa com outras
promoções PMU Brasil. Em caso de dúvidas referentes à esta promoção, o
consumidor deverá entrar em contato com a Central de Atendimento Teleturfe
através dos telefones (21) 4000-1602 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800942-6006 (demais localidades). A PMU Brasil se reserva no direito de alterar este
regulamento sem aviso prévio.
Central de Atendimento Teleturfe

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000-1602
Demais localidades: 0800 942 6006
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