CARTÃO VANTAGENS ARTES
Euros que dão pontos que dão euros

O cartão Vantagens Artes da Papelaria Fernandes destina-se a premiar e beneficiar os clientes
assíduos.
É fácil e simples aderir ao cartão Vantagens Artes, é gratuito e não tem despesas de anuidades.
Pode inscrever-se em qualquer
www.papelariafernandes.com.pt

loja

Papelaria

Fernandes,

ou

no

site

Se a inscrição for presencial recebe logo o cartão.
Se a inscrição for feita ‘on line’, deverá indicar a loja na qual deseja passar posteriormente
para levantar o cartão. No acto da inscrição e para validar o cartão, a primeira compra deverá
ser igual ou superior a 10€
Em qualquer das situações é obrigatória a apresentação de um cartão de identificação do
titular.
Os dados recolhidos no acto da inscrição, serão processados informaticamente pela Papelaria
Fernandes.
Este cartão funciona por acumulação de pontos, revertíveis em euros. Sempre que o cartão é
utilizado, o cliente sabe exactamente o valor do seu crédito em euros.
Em caso de extravio ou perca do cartão, o cliente deve informar a Papelaria Fernandes por
escrito
/
mail
para
pfernandes.rato@gmail.com,
ou
através
do
site
www.papelariafernandes.com.pt
Reserva-se o direito à Papelaria Fernandes de alterar o regulamento.
Se o cartão não for utilizado durante 6 meses é automaticamente inactivado, e os pontos
acumulados até então serão definitivamente perdidos.
Acesso a Promoções Exclusivas.
O titular do cartão Vantagens Artes, recebe regularmente e em primeira mão, via sms ou mail,
todas as informações de promoções, das novidades e/ou eventos promovidos pela Papelaria
Fernandes.
O titular do Cartão Vantagens Artes beneficia de condições preferenciais em inscrições para
workshop’s, ateliers, cursos de desenho e pintura que se venham a realizar pela Papelaria
Fernandes.
Esquema de Compras – pontos – Euros
100€ compras = 100 pontos = 5€

Os pontos/ euros acumulados devem ser descontados numa só compra de valor igual ao
superior ao valor acumulado.
Há “famílias” de Produtos que são excluidas permanentemente destes pontos: papel de
fotocópia e consumíveis de informática.

