PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO CartãoCliente Nako - CONDIÇÕES GERAIS
• O CartãoCliente Nako é propriedade da PARPRAN - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. doravante
PARPRAN, sendo titular do mesmo o cliente que seja pessoa singular maior de idade, residente em
Portugal e que aceita estas condições gerais.
• Cada cliente apenas poderá ser titular de um CartãoCliente Nako.
• O Programa de Fidelização CartãoCliente Nako consiste na disponibilização, aos seus titulares,
de um conjunto único de ofertas, descontos e outros.
• O presente Programa de Fidelização possibilita ao titular, mediante a apresentação do
CartãoCliente Nako no momento do pagamento, aceder aos seguintes descontos, não
acumuláveis com outros descontos ou promoções em vigor:
• 5% sobre o preço de venda dos produtos adquiridos na Loja
(talho, charcutaria e zona de livre serviço);
• 10% sobre o preço de venda dos produtos adquiridos na Cafetaria (local onde são
comercializadas refeições, alimentos já confecionados e bebidas) e Drive (local situado
no exterior do Nako no qual o cliente adquire produtos sem precisar de sair do seu veículo).

O cartão que dá
descontos a valer!

• O presente Programa de Fidelização também inclui outras ofertas, descontos, promoções,
campanhas e benefícios disponibilizados através do envio por carta, SMS, e-mail ou outro tipo de
comunicações, sendo de natureza genérica ou especificamente direcionados aos interesses e às
preferências do titular do CartãoCliente Nako, podendo tomar a forma de newsletters.
• A PARPRAN reserva-se no direito de alterar os benefícios associados ao CartãoCliente Nako,
assim como as suas condições gerais de utilização. Os benefícios concedidos e respectivas
condições gerais encontram-se disponíveis no Nako e em www.nako.pt.
• A PARPRAN reserva-se, ainda, o direito de cancelar, alterar ou substituir CartãoCliente Nako,
devendo comunicar aos seus clientes, pelo meio que entender mais conveniente.
• O uso do cartão é da responsabilidade do titular pelo que a PARPRAN não se responsabiliza em
caso de perda/extravio ou furto/roubo do mesmo.
• Para aderir aos benefícios do CartãoCliente Nako, o cliente deve entregar o cupão de adesão,
devidamente preenchido, e, sem prejuízo do número anterior, desde já autoriza a PARPRAN a
contactá-lo para poder completar ou esclarecer os dados solicitados inicialmente, através da
forma indicada pelo cliente.
• O CartãoCliente Nako deverá ser recolhido no Nako pelo cliente assim que for emitido.
• Para aderir ao presente Programa de Fidelização é necessário fornecer os dados de identificação
pessoal mencionados na ficha de adesão, os quais são essenciais para que os clientes possam
usufruir das vantagens do CartãoCliente Nako, ou seja, o tratamento dos mesmos é necessário
para a execução do contrato. A PARPRAN garante total confidencialidade dos dados pessoais dos
clientes e compromete-se a assegurar o cumprimento da Politica de Privacidade disponível no
Nako e em www.nako.pt.
• A qualquer momento, o titular do cartão pode aceder, atualizar, corrigir ou suprimir os seus
dados pessoais ou exercer os demais direitos, conforme disposto na Política de Privacidade
disponível no Nako e em www.nako.pt. Contudo, ao pedir para eliminar dados necessários à
execução do contrato, o cliente deixará de poder utilizar o CartãoCliente Nako.
• O cliente garante a veracidade e a exatidão das informações fornecidas, não podendo a
PARPRAN ser responsabilizada por eventuais prejuízos que decorram do fornecimento de
informações falsas ou inexactas.

Adira já!

• O tratamento de dados dos clientes CartãoCliente Nako encontra-se legalizado junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados.

www.nako.pt

EMAIL:

TELEMÓVEL:

DATA DE NASCIMENTO:

CÓDIGO POSTAL:

*não acumulável com outros descontos ou promoções em vigor

MORADA:

Para usufruir de todas as vantagens deste cartão mantenha-se
informado através do email geral@nako.pt ou em www.nako.pt

NOME:

• 10% sobre o preço de venda dos produtos
adquiridos na Cafetaria e no Drive.
• 5% sobre o preço de venda dos produtos
adquiridos na Loja.

FICHA DE ADESÃO

Para além de promoções exclusivas, o Nako concede
os seguintes descontos* aos portadores do cartão:

Todos os dados são de preenchimento obrigatório.

Descontos e Vantagens

A adesão ao CartãoCliente Nako implica a leitura, compreensão e aceitação das suas Condições Gerais constantes deste folheto.
Deseja receber informações sobre campanhas, promoções, newsletters e outras novidades sobre outras empresas do Grupo Finançor? SIM

LOCALIDADE:

CONTRIBUINTE N.º:

NÃO

O cartão que dá
descontos a valer!

