
REGULAMENTO DO PROGRAMA PRIVILÉGIO DO CIRCUITO ELEGANTE 

A ASSOCIAÇÃO 

A associação ao Programa Privilégio do Circuito Elegante é automática, ou seja, você já está 

participando no momento em que se torna associado. 

COMO GANHAR PONTOS?  

Os pontos serão concedidos aos associados do Circuito Elegante que realizarem reservas através 

do Circuito Elegante ou diretamente nos estabelecimentos integrantes. Não serão pontuadas 

reservas realizadas por agências, operadoras de viagens ou outros canais de vendas.  

O Circuito Elegante deverá estar ciente da sua reserva para lançar seus pontos no sistema. 

Portanto, se sua reserva não for fechada pela nossa equipe, nos avise! 

COMO RESGATAR OS PONTOS? 

Os pontos serão creditados no momento do check-out em seu perfil. Cada R$ 1,00 (um real) 

gasto em diárias equivale a 1 (um) ponto no Programa Privilégio. 

RESGATE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Troque seus pontos por produtos e serviços dos parceiros do Circuito Elegante ou utilize-os 

como forma de desconto na aquisição destes.  

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS RESGATADOS 

O prazo de entrega é de responsabilidade das empresas de fretamento contratadas pela 

empresa fornecedora e/ou fabricante do produto. O prazo máximo será de 30 dias, dependendo 

da distância das regiões.  

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA PRIVILÉGIO DO CIRCUITO ELEGANTE 

1. O Programa Privilégio consiste no acúmulo de pontos através de reservas efetuadas pelo 

Circuito Elegante ou pelos estabelecimentos integrantes, que poderão ser utilizados 

como moeda de troca por produtos e serviços – que terão validade por prazo 

determinado – dos parceiros do Circuito Elegante. 

2. A adesão ao Programa Privilégio é automática e gratuita e independe de qualquer outra 

campanha vinculada ao Circuito Elegante. 

3. Todas as transações válidas para cômputo de pontos deste programa serão 

demonstradas no perfil do associado. 

4. Contas canceladas terão seus pontos suspensos para resgate. Considera-se conta 

cancelada aquela que por livre e espontânea solicitação do associado deva ser 

cancelada. 

5. O Programa Privilégio vigora desde 2009, por período indeterminado, podendo ser 

cancelado ou alterado a qualquer momento, mediante comunicado com 30 (trinta) dias 

de antecedência. No caso de cancelamento, os pontos também serão automaticamente 

cancelados após a data de encerramento. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES: 

PONTUAÇÃO: Cada R$ 1,00 (um real) gasto em diárias equivale a 1 (um) ponto no Programa 

Privilégio. O Circuito Elegante desobriga-se a informar ao cliente quanto vale cada ponto, em 

reais. 

ACÚMULO DE PONTOS: Os pontos terão validade de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos – a 

contar da data de aquisição – contados a partir do processamento do pagamento das respectivas 

reservas. Assim, no vigésimo quinto mês, serão cancelados os pontos adquiridos no primeiro 

mês.  

SALDO DE PONTOS: Poderá ser acompanhado através do perfil do associado no site do Circuito 

Elegante. 

COMUNICADOS: Você será notificado por e-mail de toda movimentação de sua conta de 

associado, seja na computação de novos pontos ou no resgate de pontos por produtos. 

COMPUTAÇÃO DE PONTOS: Os pontos serão creditados no momento do check-out em seu 

perfil. Importante manter o Circuito Elegante informado em caso da sua reserva não ser 

realizada pela nossa equipe. 

RESGATE DE PONTOS: Os produtos e serviços disponíveis para resgate, bem como a pontuação 

necessária para cada um deles, poderão ser consultados através do site do Circuito Elegante 

www.circuitoelegante.com.br/giftshop, podendo o mesmo ser alterado sem aviso prévio.  

Obs: Não será admitida qualquer alteração de pedido após já efetuada a solicitação de produtos 

junto a central do Circuito Elegante. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: O presente regulamento revoga os regulamentos anteriores. Ligue para a 

Central Circuito Elegante (21) 2217-4850.  

 


