O CARTÃO ATACADÃO

AGORA TEM OFERTAS
PARA VOCÊ TODOS
OS DIAS DA SEMANA.

Pernil

Diversas marcas

Sorvete

Diversas marcas

10% de desconto

15% de desconto

26/12 a 31/12
Artigos Praia, Piscina e
Camping

Tenda, Guarda Sol,
Prancha, Boia, Flutuador,
Esteira

26/12 a 31/12
Artigos Praia, Piscina e
Camping

10% de desconto

10% de desconto

26/12 a 31/12
Espumante

Diversas marcas

10% de desconto
29/12 a 31/12

Churrasqueira, Carvão,
Caixa Térmica

26/12 a 31/12
Uva

Diversos tipos

10% de desconto
20/1230/12
a 24/12

Crédito sujeito a análise e aprovação O Cartão Atacadão cobra tarifa de anuidade. Consulte a tabela vigente. O desconto será creditado na fatura Ofertas válidas em todas as lojas Atacadão, exceto lojas em RN, MG e PA durante o
período de vigência da campanha ou enquanto durarem nossos estoques. O cumprimento de qualquer oferta está vinculado à regularidade e pontualidade do pagamento da fatura. Condição de parcelamento válido 01/01 a 31/12
/2021 ou enquanto durarem nossos estoques nas lojas Atacadão. Parcela mínima de R$5,00. Consulte produtos participantes e demais planos de parcelamento nas lojas Atacadão. Consulte os endereços das lojas no site
www.cartaoatacadao.com.br. Imagens meramente ilustrativas ..*Venda proibida para menores de 18 anos em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 81 inc. II).

O CARTÃO ATACADÃO
AGORA TEM OFERTAS

ESPECIAIS PARA VOCÊ.

Refrigerante 2L

Diversas marcas
Todos os vinhos

10%

Novidade!

de desconto

29/12 a 31/12

Cervejas Especiais

Diversas marcas

20%

Novidade!

de desconto

29/12 a 31/12

Crédito sujeito a análise e aprovação O Cartão Atacadão cobra tarifa de anuidade. Consulte a tabela vigente. O desconto será creditado na fatura Ofertas válidas em todas as lojas Atacadão, exceto lojas em RN, MG e PA durante o
período de vigência da campanha ou enquanto durarem nossos estoques. O cumprimento de qualquer oferta está vinculado à regularidade e pontualidade do pagamento da fatura. Condição de parcelamento válido 01/01 a 31/12
/2021 ou enquanto durarem nossos estoques nas lojas Atacadão. Parcela mínima de R$5,00. Consulte produtos participantes e demais planos de parcelamento nas lojas Atacadão. Consulte os endereços das lojas no site
www.cartaoatacadao.com.br. Imagens meramente ilustrativas ..*Venda proibida para menores de 18 anos em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 81 inc. II).

