CARTÃO CLIENTE
CONDIÇÕES GERAIS DE ADESÃO/FIDELIZAÇÃO
O cartão SPORTINO serve apenas para identificar os Clientes, dando-lhes o direito a
usufruir de todas as vantagens em vigor na data de utilização do mesmo.
O cartão SPORTINO é válido em todas as lojas Sportino excepto em: Sportino
Outlet, Discount, Low Coast e Oportunidades e Sportino-online(Loja on-line).
O cartão SPORTINO confere-te o direito a teres um desconto de 10% em talão que
poderás descontar a partir do dia seguinte á compra e até 120 dias após a mesma,
mesmo nos artigos em Saldo ou Promoção, findo este prazo não terá mais validade.
O cartão SPORTINO confere-te o direito a um vale de 15€ para descontar em compras
sempre que atingires os 500€ em compras, vale este que te será entregue na loja e que
só poderás descontar a partir do dia seguinte.
O cartão SPORTINO confere-te o direito de receber um vale de desconto no valor de
10€ a descontar em compras superiores a 50€ e no prazo de 30 dias, a partir do teu
aniversário, vale este que receberás , por e-mail, SMS ou na tua morada durante a
semana seguinte ao teu aniversário (caso não o recebas, poderás descontá-lo na loja,
no acto da compra, durante a validade do mesmo).
As vantagens conferidas ao possuidor do cartão serão sempre em compras e nunca em
dinheiro.
Os descontos em talão e os vales, serão sempre descontados em compras de valor
superior ao valor dos mesmos, ( o vale de aniversário terá de ser descontado em
compras superiores a 50€ ).
No caso de devolução do artigo ou artigos que deram origem á emissão do talão de
desconto, a Sportino anulará o mesmo, tendo obrigatoriamente de receber o talão de
desconto emitido.
No caso de troca do artigo que deu origem á emissão do talão de desconto será
anulado o anterior e emitido novo talão de desconto.
O uso ou extravio do cartão são da responsabilidade do portador, não se
responsabilizando a Sportino em caso de roubo, extravio, perda ou uso indevido do
mesmo.

CONDIÇÕES GERAIS DE ADESÃO/FIDELIZAÇÃO
A Sportino poderá enviar para casa, por telefone ou e-mail, informação relativa a
promoções, novidades, noticias, produtos e outros relacionados com a sua actividade.
Para ser portador do Cartão SPORTINO e aderir ás vantagens que o mesmo te confere,
deverás preencher o formulário de adesão em qualquer loja Sportino Megastore .
O Cliente autoriza a Sportino contacta-lo para poder completar ou esclarecer os dados
preenchidos no formulário de adesão.
As vantagens e condições de adesão ao Cartão SPORTINO poderão ser alteradas ou
anuladas em qualquer altura pela Sportino sem que tenha que avisar os portadores
dos mesmos.
O Cartão SPORTINO não tem prazo de validade, no entanto este poderá ser substituído
ou anulado em qualquer altura sem aviso prévio aos portadores do mesmo.
A Sportino garante a confidencialidade dos dados pessoais dos seus clientes.
Ao preencher o formulário de adesão ao cartão cliente, declaro que estou a aceitar as
condições de adesão/fidelização do Cartão Sportino.

