
EXTRA 

Promoção válida apenas para pedidos realizados através do endereço: 

https://www.extra.com.br/masterclin 

- Os descontos já estão aplicados nos preços dos produtos no site e são válidos somente para 

os produtos vendidos e entregues pelo Extra, itens de Marketplace não entram na promoção. 

A política de frete, parcelamento, prazo de entrega e meios de pagamento seguem as regras 

vigentes do site https://www.extra.com.br/. 

- Desconto não cumulativo. Caso já exista uma promoção oferecida no site 

https://www.extra.com.br/ prevalecerá o maior desconto. As lojas físicas não fazem parte da 

promoção (opção retira em loja). 

 

FAST SHOP 

Promoção válida apenas para pedidos realizados através do endereço: 

https://www.fastshop.com.br/masterclin 

- Caso já exista uma promoção oferecida no site https://www.fastshop.com.br/ prevalecerá o 

maior desconto. As lojas físicas não fazem parte da promoção. 

- Desconto não são cumulativos com outras promoções do Fast Shop. 

- Os descontos são válidos somente para os produtos comercializados pelo Fast Shop. 

 

CASAS BAHIA 

Desconto válido apenas para pedidos realizados através do link: 

https://www.casasbahia.com.br/masterclin 

- O desconto de até 25% será válido apenas para a seleção de produtos disponíveis e já está 

aplicado no preço final dos produtos. 

- Os descontos já estão aplicados nos preços dos produtos no site e são válidos somente para 

os produtos comercializados pelo Casas Bahia, itens de Marketplace não entram na promoção. 

A política de frete, parcelamento, prazo de entrega e meios de pagamento seguem as regras 

vigentes do site https://www.casasbahia.com.br/. 

- Desconto não cumulativo. Caso já exista uma promoção oferecida no site 

https://www.casasbahia.com.br/ prevalecerá o maior desconto. 

As lojas físicas não fazem parte da promoção (opção retira em loja). 

 

MAGALU 

Promoção válida apenas para pedidos realizados através do hotsite: 

https://clube.magazineluiza.com.br/parceiro 

- Em caso de pagamento no boleto ou à vista no cartão, permanecerá o maior desconto. 
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- No período de lançamento de um produto ele não terá aplicação de desconto. 

- Desconto não cumulativo. Caso já exista uma promoção oferecida no site 

https://www.magazineluiza.com.br/ prevalecerá o maior desconto. 

- Para concessão do desconto será considerado apenas o valor do produto, não sendo 

computados os valores de frete e Serviços Financeiros como Garantia Estendida, Troca Certa 

entre outros e eventuais juros incidentes. 

- Promoção e desconto não válidos para compras efetuadas através do nosso Aplicativo do 

Magazine Luiza, lojas físicas, Clube da Lu, Magazine & Você, Redes sociais, Lista de Casamento, 

Site de comparadores de preços ou Site de busca. 

- O frete aplicado será o mesmo do site https://www.magazineluiza.com.br/, válido na data 

da compra. Para mais detalhes, clique em regras de frete, na página inicial do hotsite. 

 

 

As parcerias podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
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