
Regulamento Black Friday Panvel 2018 

Empresa realizadora da promoção: Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos, com 
sede na Av. Industrial Belgraf, 865 – Eldorado do Sul/RS, inscrita no CNPJ nº 
92.665.611/0001-77.    
 
 
1. Canais de venda participantes: Panvel.com, APP Panvel, Alô Panvel, chatbot 
(Facebook) e lojas físicas.  
 

 
2. Abrangência da promoção:  

• Panvel.com, APP Panvel e chatbot (Facebook): todo território nacional  

• Lojas físicas: região Sul e São Paulo 

• Alô Panvel: região Sul 
 
 
3. Vigência da promoção: ofertas válidas para o período de 19 a 25 de novembro de 
2018 ou enquanto durarem os estoques dos itens promocionais disponibilizados. 
Algumas ofertas serão válidas apenas para alguns dias deste período.  
 
 

 
4. Ofertas de cada canal de venda: Cada canal de vendas da Panvel (APP Panvel, 
Alô Panvel, chatbot, lojas físicas e panvel.com), bem como cada loja física, terá a sua 
política promocional:  
 
-  um mesmo produto poderá estar em oferta num canal de venda e não estar em outro.  
 
-  um mesmo produto poderá estar com um determinado desconto num canal de venda 
e com outro desconto em outro canal.  
 
- cada loja física terá ofertas específicas na Black Friday e não necessariamente estarão 
disponíveis em todas as filiais participantes.  

 

5. Produtos participantes: Não serão todos os produtos comercializados pela Panvel 
que estarão em promoção, apenas os produtos sinalizados com a identificação da Black 
Friday:  
 
5.1. Panvel.com e Alô Panvel: produtos participantes estarão na Loja Especial Black 

Friday dentro do site Panvel.com 

5.2.APP Panvel: produtos participantes estarão na Loja Especial Black Friday dentro do 

aplicativo da Panvel.  

5.3. Lojas Físicas: produtos participantes estarão sinalizados com a identidade gráfica 

da Black Friday Panvel em algumas áreas das lojas.  

 

6. Descontos: Os produtos contemplados na Black Friday apresentarão descontos de 

ATÉ 70%. Não há a garantia de que os itens com 70% de desconto terão estoque 



durante todo o período da promoção em todos os CEPs de entrega, nem em todas as 

lojas físicas.  

 

7. Estoques dos produtos participantes: Os estoques dos produtos participantes da 

Black Friday são limitados e a disponibilidade dos mesmos irá variar de acordo com o 

CEP de entrega do cliente (no caso do Alô Panvel, Panvel.com, chatbot e APP Panvel) 

e conforme o estoque de cada loja física. Assim, dependendo do CEP do cliente ou da 

loja física que ele visitar, poderá NÃO ter estoque do produto. Dependendo do volume 

de venda, poderá acabar o estoque de alguns itens já no primeiro dia da Black Friday 

(19 de novembro).   

 

7.1 A inclusão de itens no carrinho (na panvel.com e APP Panvel) não garante a 

aquisição do item.  

 

7.2 Mesmo após a realização do pagamento na panvel.com, APP Panvel e Alô Panvel 

poderão ocorrer casos de inconsistência no estoque e o produto adquirido na realidade 

não estar disponível na rede. Nesses casos, o valor será devolvido para o cliente o mais 

rápido possível.   

 

8. Volume de unidades por produto: cada cliente poderá adquirir, no máximo, 20 

unidades de cada um dos produtos em oferta na Black Friday.   

 

9. Prazo de entrega: Diante do aumento do fluxo de entregas durante o período da 

Black Friday, haverá dilatação no prazo da Entrega Econômica (Via Correios), prazo 

este que deverá ser observado no momento da compra (o prazo é informado quando 

abrem as opções de formas de entrega no carrinho).  

 

10. Itens não contemplados na política de frete grátis: Na Entrega Econômica (via 
Correios) não estarão contempladas na política de frete grátis as compras de 03 ou mais 
unidades de fraldas infantis, fraldas geriátricas, absorventes geriátricos, lenços 
umedecidos e leites. 
 
10.1. Igualmente, não serão contempladas na política de frete grátis as compras que 
possuírem os seguintes produtos: banheiras, suportes, troninhos, ofurôs e redutores de 
assento. 
 
 

11. Serviço de assinaturas no Panvel.com/APP Panvel: Durante o período da Black 

Friday não será possível adquirir assinaturas de compras.  



 

12. Formas de pagamento panvel.com/APP Panvel: Durante a Black Friday as formas 

de pagamento disponíveis serão: dinheiro, cartão de crédito e convênios (dependendo 

do CEP do cliente, algumas destas formas de pagamento citadas poderão não estar 

disponíveis também).  

 

Canais de contato para dúvidas, sugestões e reclamações:  

SAC: 0800-51-1800 (atendimento 24 horas) 

Fan Page Panvel: www.facebook.com/panvelfarmacias 

No período da Black Friday foi alocada uma estrutura robusta de atendimento 

dedicada a atender nossos clientes nesse período de grande volume de contatos. 

Nosso objetivo é tornar o processo de compra o mais rápido e agradável possível. 

Contudo, devido ao aumento expressivo do volume de contatos, é possível haver 

um tempo maior de espera para atendimento do que o normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/panvelfarmacias

