
Regulamento Parceria Sem Parar – para pessoa física (Cadastro no site ou televendas 
– 3 mensalidades grátis)

PROMOÇÃO SEM PARAR ONSTAR: 

Serão concedidas três mensalidades grátis no Plano Adesão Zero (as quais não incluem os 
valores utilizados nos pedágios e estacionamentos), mediante o uso do código promocional 
encaminhado ao cliente. Após o término do período promocional será cobrado o valor 
vigente da mensalidade do Plano Adesão Zero conforme previsto na página do respectivo 
plano.  

Frete do adesivo tag grátis. Sem taxa de adesão. 

Promoção válida para adesão a um novo plano Sem Parar, ligado a veículos Chevrolet 
equipados com a tecnologia OnStar e com instalação em carro de passeio/utilitário/SUV na 
categoria 1.  

Válido para pedidos realizados por pessoa física, através da internet e televendas 
3003-7367 (Capitais e regiões metropolitanas) 0800 721 67 (Demais localidades) até 
23/05/2020.

Sujeito à análise de crédito. Necessário desbloqueio do adesivo. Promoção não cumulativa 
com outras condições especiais ofertadas pela Sem Parar.  

Este benefício é pessoal, intransferível e poderá ser usufruído pelo cliente OnStar apenas 
uma vez por CPF, com até 3 veículos cadastrados simultaneamente (inclusão de nova 
placa).  

Caso o cliente OnStar já tenha contratado o serviço SEM PARAR antes da data do seu 
cadastro nesta promoção, este não terá direito ao benefício. 



 

 
 
Regulamento Parceria Sem Parar – para pessoa jurídica (Cadastro somente televendas 
– 1 mensalidade grátis) 
                  
PROMOÇÃO SEM PARAR ONSTAR:  
 
Será concedida uma mensalidade grátis no Plano Adesão Zero (a qual não inclui os 
valores utilizados nos pedágios e estacionamentos), mediante o uso do código promocional 
encaminhado ao cliente. Após o término do período promocional será cobrado o valor 
vigente da mensalidade do Plano Adesão Zero conforme previsto na página do respectivo 
plano.  
 
Frete do adesivo tag grátis. Sem taxa de adesão.  
 
Promoção válida para adesão a um novo plano Sem Parar, ligado a veículos Chevrolet 
equipados com a tecnologia OnStar e com instalação em carro de passeio/utilitário/SUV na 
categoria 1.  
 
Válido para pedidos realizados por pessoa juridica, através de televendas 3003-7367 
(Capitais e regiões metropolitanas) 0800 721 73 67 (Demais localidades) entre 01/09/2017 
à 23/05/2019. 
 
Sujeito à análise de crédito. Necessário desbloqueio do adesivo.  
 
Promoção não cumulativa com outras condições especiais ofertadas pela Sem Parar.  
 
Este benefício é pessoal, intransferível e poderá ser usufruído pelo cliente OnStar apenas 
uma vez por CNPJ, para um único veículo. Caso o cliente OnStar já tenha contratado o 
serviço SEM PARAR antes da data do seu cadastro nesta promoção, este não terá direito 
ao benefício. 
 


