
Regras da Campanha 
 
A campanha contemplará as compras/vendas do período de 01/08/2020 a 30/08/2020. 
As apurações serão efetuadas em 10/08, 17/08, 24/08 e 02/09 e os pontos serão 
disponibilizados aos participantes em 11/08, 18/08, 25/08 e 03/09. O resgate ficará 
habilitado até dia 06/09/2020. 
 
Campanha válida para revendas participantes do Programa de canais e categorizadas 
como Ouro, Prata e Bronze e Vendedores dos Distribuidores Autorizados. 
 
Revendas que se cadastrarem no Programa de canais no mês de agosto, só serão 
categorizadas em 01 de setembro, desta maneira, não são aderentes a campanha. 
 
Os vendedores só acumularão pontos das vendas efetuadas para as revendas 
categorizadas como Ouro, Prata e Bronze. 
 
Somente distribuidores aderentes a ferramenta Neogrid participam da campanha. 
 
O participante deverá acessar o portal de relacionamento e clicar no menu Intelbras 
Pontua. No portal do Pontua, menu Troque seus pontos > Campanha Encha o Tanque 
com Energia, irá efetuar a troca dos pontos de campanha pelos vouchers de 
combustível. Será necessário resgatar os pontos referente a quantidade de vouchers 
disponíveis, no qual 1 (um) Voucher equivale a 2.500 Pontos. 
 
Após o resgate no Pontua, o crédito será efetuado na conta Shell do CPF responsável 
pelo resgate em até 10 dias úteis. Para utilizar seu crédito, é necessário efetuar o 
download do App Shell Box e efetuar o cadastro do CPF. A validade do crédito é de 90 
dias após o lançamento na conta shell. 
 
Para visualizar seus créditos: 
1. Baixe o aplicativo Shell Box gratuitamente, na App Store ou Google Play, nas versões 
IOs e Android, para utilização em smartphones;  
2. Realize o cadastro no aplicativo; 
3. Clique em Formas de Pagamento, selecione a opção “Seus Créditos” e siga as 
instruções do aplicativo. 
 
Para utilizar seus créditos: 
1. Antes de abastecer, busque o posto credenciado mais próximo de você acessando o 
“Mapa de Postos” localizado na página principal do App; 
2. Posicione o carro junto à bomba sinalizada pelo Shell Box e mantenha seu celular 
conectado à internet (3G, 4G, Wi-Fi) durante todo o abastecimento. 
3. Solicite ao frentista o tipo de combustível e o valor/volume que deseja abastecer; 
Sobre o pedido para cancelar, já vou abrir o chamado para o parceiro 
 
A Intelbras não se responsabiliza pela ausência de postos credenciados no munícipio 
do participante. 
 


