Condições gerais do Cartão Cliente

No intuito de beneficiar os seus Clientes mais fiéis, Auto Pneus Maia decidiu promover um
«Cartão Cliente» que tem como objectivo a realização de uma promoção permanente,
baseada na obtenção de pontos, através da acumulação de valores de compras realizadas.
O «Cartão Cliente» é emitido por Auto Pneus Maia.
Este não é um cartão de crédito ou débito nem está associado a qualquer instituição
bancária.
Os clientes abrangidos pelos PROTOCOLOS ESPECIAIS em vigor, assinados com Auto Pneus
Maia Lª, beneficiarão das condições estabelecidas nesses PROTOCOLOS.
O cliente que queira obter o cartão deverá ser pessoa física e preencher devidamente a sua
ficha de inscrição.
O uso do «Cartão Cliente» significa que tem conhecimento e aceita expressamente as
condições do mesmo.
O «Cartão Cliente» só é válido na aquisição de serviços em Auto Pneus Maia, para
pagamentos feitos em numerário ou cartão bancário.
Auto Pneus Maia reserva-se o direito de alterar, de forma total ou parcial, as condições de
utilização do cartão.

Cada cartão é pessoal, identificado por um código numérico, podendo ser utilizado pelo seu
titular, cônjuge ou descendentes em primeiro grau.
O cliente que apresentar o seu cartão aquando a aquisição de serviços obterá de 1% a 1,5%
directos do valor em resultado das suas compras/serviços.
O Saldo do seu «Cartão Cliente» será apenas descontado em serviços de Mecânico / Electricista
quando os serviços forem de valor igual ou superior de 250€.
O Saldo do seu cartão terá a duração de um ano a contar da data do primeiro carregamento do
saldo do seu cartão.
Sempre que esteja a decorrer qualquer Campanha Especial de Promoção, esta não será
cumulativa com os pontos do «Cartão Cliente».
Os artigos em promoção não darão Descontos para efeitos de cartão.
Os dados recolhidos serão objecto de tratamento informático implicitamente autorizado pelo
titular e destinam-se a processamento administrativo e para efeitos promocionais, podendo ser
actualizados, anulados ou consultados sempre que o titular assim o desejar.

Em caso de extravio do cartão, o seu titular compromete-se a informar Auto Pneus Maia.
No caso de alteração de residência ou de e-mail, o titular compromete-se a comunicar Auto
Pneus Maia

