
 
 
 

REGULAMENTO DA PARCERIA ONSTAR E IPIRANGA 
 
Desenvolvida pela Chevrolet e Ipiranga, a parceria é oferecida aos consumidores da 
rede Ipiranga e clientes da Chevrolet pessoa física que possuem o serviço OnStar 
ativo.  
 
Serão concedidos os seguintes benefícios:  
 
a) 1 KM EXTRA ONSTAR para cada R$1,00 gasto através do aplicativo Abastece Aí na 
rede Ipiranga participante, selecionando a opção acúmulo de pontos. Os Km extras serão 
concedidos mediante abastecimento e aquisição de produtos e serviços na rede 
Ipiranga, exceto em casos em que o Cliente OnStar  optar pelo resgate de pontos e 
desconto no combustível. Para usufruir dos Km EXTRAS ONSTAR, o Cliente OnStar 
deverá trocá-los por benefícios, observando-se as regras do programa Km de Vantagens 
e seu Regulamento. 
 
b) DESCONTO TURBINADO ONSTAR no preço do combustível adquirido através do 
aplicativo Abastece Aí nos postos Ipiranga participantes, selecionando a opção resgate 
de pontos, ou seja, usando pontos (Km) que já tenha de saldo para obter o benefício. 
Para usufruir do DESCONTO TURBINADO ONSTAR no preço do combustível, o Cliente 
OnStar deverá observr as regras do programa Km de Vantagens e seu Regulamento. 
 
Ambos os benefícios se darão mediante download e cadastro no aplicativo Abastece Aí, 
inserindo no cadastro do usuário o mesmo CPF utilizado na adesão do serviço OnStar. 
 
Os Km EXTRAS acumulados são pessoais e intransferíveis. Após 12 meses de validade, 
são descontados a partir dos primeiros Km acumulados e assim sucessivamente. 
 
O crédito de Km EXTRA na conta do Cliente OnStar e sua troca, a fim de obter o 
DESCONTO TURBINADO ONSTAR, ocorrerá conforme regras do programa Km de 
Vantagens e seu Regulamento. 
 
Condições de elegibilidade: 
Promoção válida somente para cliente ativo OnStar pessoa física que se cadastrar no 
aplicativo Abastece Aí com o mesmo CPF cadastrado no OnStar  
Compra de produtos e serviços Ipiranga através do aplicativo Abastece Aí sujeita à 
aprovação pela administradora de cartão de crédito 
 
 
FAQ (Esclarecimento de dúvidas) 
1. O que é a Ipiranga?  
A Ipiranga é uma empresa distribuidora de combustíveis, que disponibiliza o aplicativo 
Abastece Aí como meio de pagamento e o programa de fidelidade Km de Vantagens 
para acúmulo e resgate de pontos para os seus consumidores. 



 
 
2. O que é o Abastece Aí? 
O Abastece Aí é um aplicativo que funciona como meio de pagamento para o combustível 
na rede de postos Ipiranga. Para utiliza-lo, é necessário se cadastrar no aplicativo. Este 
cadastro será válido tanto para o Abastece Aí quanto para o programa de fidelidade Km 
de Vantagens. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe o Abastece Aí. 
 
3. O que é o Km de Vantagens? 
É o programa de fidelidade da Ipiranga que permite o acúmulo de pontos (Km) e 
concessão de desconto no combustível via Abastece Aí, além de disponibilizar inúmeros 
benefícios para você utilizar com seus Km. Entre na loja de aplicativos do seu celular e 
baixe o Km de Vantagens, ou, se preferir, acesse por www.kmdevantagens.com.br. 
 
4. Quem pode participar dessa promoção?  
Clientes que possuem um plano ativo OnStar e estejam cadastrados no aplicativo 
Abastece Aí com o mesmo CPF fornecido na ativação do OnStar. Ao se cadastrar no 
Abastece Aí, você automaticamente estará se cadastrando no Km de Vantagens, 
programa de fidelidade da Ipiranga que permite o acúmulo de pontos (Km) e concessão 
de desconto no combustível via Abastece Aí. 
 
5. Eu já sou cadastrado no Km de Vantagens. Posso participar da promoção? 
Sim, todo Cliente OnStar ativo é elegível.  
 
6. Qual a vantagem do cliente OnStar nessa parceria?  
O cliente OnStar terá dois grandes benefícios: Um desconto TURBINADO no 
Combustível ou o acúmulo EXTRA de pontos (Km) que podem ser trocados por 
benefícios em ingressos, passagens aéreas e muito mais! Cliente OnStar tem mais 
desconto e acumula mais pontos que os demais consumidores.  
 
7. De quanto é o desconto? 
O Abastece Aí é um aplicativo que funciona como meio de pagamento para o combustível 
na rede de postos Ipiranga. Depois do cadastro feito, você recebe pontos (Km) de boas-
vindas e já pode ir aos postos Ipiranga abastecer. O desconto será apresentado no 
momento em que você fizer a operação pelo aplicativo Abastece Aí. Assim você poderá 
escolher se usa seus pontos (Km) e abastece com desconto, ou se acumula mais pontos 
(Km) para trocar por outros benefícios do Km de Vantagens. O desconto no combustível 
não é fixo e varia de acordo com sua frequência aos postos Ipiranga.  
 
8. Como faço para conseguir participar dessa ação? 
Basta fazer o cadastro no aplicativo Abastece Aí com o mesmo CPF fornecido na 
ativação do OnStar. O cliente será reconhecido no aplicativo Abastece Aí como Cliente 
OnStar em até 3 dias úteis depois da ativação do OnStar 
 
9. O atendente OnStar pode fazer o cadastro em nome do cliente? 
Somente o proprietário do veículo pode realizar o cadastro, que é feito diretamente no 
app Abastece Aí. Isso por que há a necessidade de associar o cartão de crédito do cliente 

http://www.kmdevantagens.com.br/


 
no app para realizar os abastecimentos. Para segurança do cliente, só ele poderá realizar 
o procedimento. 
 
10. Abasteci e quero acumular pontos (Km). 
O cliente sempre poderá escolher acumular pontos (Km) ou usar seu saldo de Km para 
ter um desconto turbinado. Antes de falar com o frentista o que deseja, realize a 
transação pelo aplicativo Abastece Aí; neste momento, antes de finalizar a transação, o 
cliente poderá escolher acumular pontos (Km) e pagar o valor normal do abastecimento.  
 
11. Abasteci e quero resgatar pontos (Km) pelo desconto no combustível 
O cliente sempre poderá escolher acumular pontos (Km) ou usar seu saldo de pontos 
(Km) para ter um desconto turbinado. Antes de falar com o frentista o que deseja, realize 
a transação pelo aplicativo Abastece Aí; neste momento, antes de finalizar a transação, 
o cliente poderá utilizar seus Km para ter um desconto no abastecimento.  
 
12. Quero resgatar meus pontos (Km) e trocar por outros benefícios. 
Acesse www.kmdevantagens.com.br, faça o login com o CPF e senha cadastrados no 
Abastece Aí ou Km de Vantagens, clique na seção “Troque seus Km”. Nesta página você 
encontra todas os benefícios do programa Km de Vantagens. Após isso, basta ver seu 
saldo de pontos (Km) e escolher o benefício. 
 
13. O atendente OnStar pode resgatar pontos em nome do cliente? 
Somente o proprietário do veículo pode resgatar pontos, que é feito diretamente no 
aplicativo Abastece Aí antes de finalizar o pagamento do combustível. Isso é para a 
segurança do cliente. 
 
14. Qual a diferença do Abastece Aí e o Km de Vantagens? Eu preciso me cadastrar 
nos dois? 
O aplicativo Abastece Aí é o meio de pagamento digital da Ipiranga. O Km de Vantagens 
é o programa de fidelidade da Ipiranga. Você pode se cadastrar pelo app Abastece Aí ou 
pelo site ou app do Km de Vantagens. O cadastro é único e ao se cadastrar no Abastece 
Aí o cliente estará automaticamente cadastrado no Km de Vantagens. Porém, caso o 
cliente opte por se cadastrar pelo Km de Vantagens, ele ainda precisará ir no Abastece 
Aí para cadastrar seu cartão crédito. 
 
15. Abasteci e não acumulei pontos extras OnStar. O que aconteceu? 
O senhor realizou o pagamento pelo aplicativo Abastece Aí? Para acumular pontos é 
preciso pagar o abastecimento por meio do aplicativo. O senhor se cadastrou com o CPF  
cadastrado no OnStar? A promoção é válida somente para clientes com o mesmo CPF 
cadastrado no OnStar.  
O senhor acabou de ativar seu OnStar? O cliente será reconhecido no aplicativo 
Abastece Aí como Cliente OnStar em até 3 dias úteis depois da ativação do OnStar 
O senhor resgatou pontos e os trocou por desconto no combustível? Infelizmente quando 
o senhor abastecer com desconto, não acumulará Km. O cliente sempre poderá escolher 
o que deseja, porém não é possível ter o desconto e acumular pontos no mesmo 
abastecimento. 
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Caso não tenha sido nenhum desses casos, recomendamos consultar o regulamento do 
programa Km de Vantagens e identificar os casos de não acúmulo de pontos. 
 
16. Estou com problemas no aplicativo Abastece Aí/ no programa Km de 
Vantagens. Com quem posso falar? 

Central Km de Vantagens 

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-3451 

Demais regiões: 0800 720 5356 

Horário: 2ª a 6ª feira de 9 às 21 horas / Sábado de 9 às 18 horas 

Dúvidas Frequentes Km de Vantagens: 
https://www.kmdevantagens.com.br/wps/portal/Applications/MarketPlace/c/duvidas-
frequentes 
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