Condições Gerais de Utilização

A adesão ao programa e utilização do cartão da Starfoods, implica o conhecimento e a
aceitação das suas condições gerais de utilização.
O cartão, atribuído por tempo indeterminado, é pessoal e intransmissível, sendo a sua
utilização unicamente para uso pessoal e para consumo.
O Cartão da Starfoods pode ser utilizado em qualquer uma das lojas aderentes ao programa
associado ao cartão, bem como eventualmente junto de terceiras entidades que participem
temporariamente, como parceiros do programa.
O programa associado ao cartão permite que os clientes sejam recompensados na aquisição
de produtos da Companhia das Sandes, Loja das Sopas, Selfish, Farm ou Farm 100%
Mediterrânico ou dos eventuais parceiros associados, através do acesso a descontos, regalias
ou benefícios, ou produtos e prémios quer da Starfoods quer dos referidos parceiros.
O programa prevê a colecção de pontos em função das compras efectuadas. Para coleccionar
pontos o cartão deverá ser sempre apresentado no acto da compra, sendo o seu registo feito
de forma electrónica e automática em qualquer uma das lojas aderentes ao programa
associado ao cartão. Na eventualidade de poder coleccionar pontos com os nossos parceiros,
outras condições poderão ser aplicáveis, pelo que deverá consultar as referidas condições
junto dos mesmos, cujos benefícios, produtos ou regalias são da sua exclusiva
responsabilidade.
Os pontos e vales dos cartões da Starfoods não podem ser transferidos, vendidos ou
comercializados sob nenhuma forma.
A devolução de produtos que tenham dado origem à possibilidade de obtenção de descontos,
pontos, ou quaisquer outros benefícios ou regalias, originarão a anulação desses mesmos
benefícios na respectiva conta do cartão.
Os pontos acumulados com o cartão não são convertíveis em dinheiro nem constituem meio
de pagamento do titular do cartão.
O cartão da Starfoods não pode ser utilizado como um cartão de crédito.
O titular obriga-se a comunicar à Starfoods o extravio do cartão, não sendo
a Starfoods responsável pela sua indevida utilização por terceiros.
O esquema de funcionamento em vigor do programa do cartão, que a Starfoods SA se reserva
o direito de alterar em qualquer momento é o seguinte:


Por cada euro gasto em compras é creditado um ponto.



Em cada compra o valor em euros é arredondado para o valor de euros mais próximo,
para efeitos de contabilização dos pontos. A título de exemplo: 0 a 49 cêntimos são
arredondados para zero euros e por conseguinte 0 pontos; 50 a 99 cêntimos, são
arredondados para 1 euro e por conseguinte para 1 ponto.



Por cada 10 Pontos acumulados num período de 365 dias, ganha um vale de 1€ para
ser descontado na próxima compra. O vale de 1€ tem validade de noventa dias e
poderá ser descontado numa próxima compra que terá de ser superior a 1€.



Os pontos têm uma validade de 365 dias referente a data da sua compra. Passado este
tempo os pontos perdem-se e volta a contar do zero.



5% de desconto directo - se fizer compras numa semana de calendário (segunda a
domingo) em três dias diferentes e consumir um valor total superior a 15€, é
automaticamente activado um desconto de 5% directo durante a semana de
calendário seguinte. Se na semana de calendário seguinte não se verificar a condição
de compra dos 15€ e das compras em 3 dias diferentes, é desactivado
automaticamente o desconto dos 5%.



Sobre as compras efectuadas com o cartão serão entregues 0,05% sobre o valor
líquido das mesmas para protecção dos golfinhos do Sado através da Associação
Projecto Delfim – Centro Português de Estudo do Mamíferos Marinhos, associação
científica sem fins lucrativos empenhada na promoção de investigação científica sobre
os mamíferos marinhos nas águas portuguesas.



Sempre que por motivos de ordem técnica, não seja possível:
a) o crédito de pontos no cartão, o cliente deverá preencher o formulário que se
encontra disponível na loja para reclamação dos mesmos, para ser posteriormente
creditado pela Starfoods. Em alternativa, poderá ainda fazer o download para
impressão no nosso site.
b)

o resgate de um dado vale numa dada compra, o mesmo vale deverá ser
resgatado numa compra posterior.

c) o desconto directo de 5% numa dada compra, esse benefício não poderá,
infelizmente, ser reclamado.
d) o crédito de pontos no cartão, mesmo que o valor das compras, bem como as
datas de compra, fossem dar origem à activação de desconto de 5% na semana de
calendário seguinte, tal benefício não poderá, infelizmente, ser reclamado. Apenas
poderá ser reclamado o crédito de pontos para efeito do benefício da atribuição
de vales.
Nota: As reclamações de pontos deverão ocorrer no prazo máximo de trinta dias
O Cartão Starfoods é propriedade da Starfoods SA, que se reserva o direito, em qualquer
momento, e sem aviso prévio, de:
(a) Terminar o esquema de funcionamento do programa associado ao cartão.
(b) Deixar de emitir Cartões.
(c) Cancelar cartões, alterar o seu esquema de funcionamento ou cancelar pontos
creditados, sempre que se verifiquem condições de utilização ou tentativa de
utilização dos Cartões de forma inadequada e contrária às condições de utilização aqui
estabelecidas, ou se verifiquem razoáveis suspeitas de utilização fraudulenta.

