O cartão de cliente VIPLANT é destinado a todos os REGULAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS PARA ADESÃO AO CARTÃO
clientes que pretendam obter vantagens exclusivas nas CLIENTE VIPLANT:
1. O cartão cliente VIPLANT não constitui um meio de pagamento habitual,
suas compras
VANTAGENS:
1. Cartão gratuito, sem custos de adesão ou manutenção associados;
2. Aplicação de desconto em todos os artigos da loja, adquiridos por
cliente com cartão VIPLANT;
3. O desconto é convertido em pontos que acumulam no cartão cliente;
4. Por cada 1 € em compras acumula 5 pontos no cartão (compras até
0,49 € são arredondadas por defeito e a partir de 0,50 € são
arredondadas por excesso);
5. Após acumular 600 pontos tem direito a um desconto de 5 €;
6. A utilização do valor dos pontos convertido em euros apenas é possível
para múltiplos de 5 €;
7. Envio de newsletters com novidades e algumas dicas de jardinagem;
8. Convites exclusivos para eventos, cursos e workshops;
9. No seu aniversário obtenha um desconto especial (válido até 5 dias
após a data de aniversário inscrita no cartão de cliente VIPLANT)

ADIRA JÁ E OBTENHA VANTAGENS EXCLUSIVAS NAS SUAS
COMPRAS
Adesões em papel – Preencha o seu cupão de adesão ao cartão de cliente
VIPLANT e entregue o mesmo nos gardens VIPLANT no prazo máximo de 6
dias.

Adesões online – Preencha os dados do formulário de adesão ao cartão de
cliente VIPLANT em www.viplant.pt. Ficará pronto para levantamento na loja
da sua preferência no prazo de 5 dias úteis.

sendo que o valor acumulado em cartão não é convertível em dinheiro.
2. O cartão cliente VIPLANT apenas pode ser utilizado nos gardens da
VIPLANT, não tendo qualquer validade na produção da VIPLANT.
3. Os descontos ganhos são acumulados no cartão e são válidos a partir
do dia seguinte à sua emissão, por um prazo de 36 meses, mediante a
apresentação do cartão cliente.
4. No caso de troca ou devolução de artigos adquiridos total ou
parcialmente com os valores acumulados no cartão, o reembolso do
preço correspondente ao valor das compras, será sempre efetuado da
mesma forma.
5. Caso o cliente não apresente o cartão pode acumular e descontar o
valor, desde que apresente a respetiva identificação (Cartão de
Cidadão).
6. Em caso de perda ou furto:
• A VIPLANT não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão
cliente, até à data e hora da sua comunicação;
• O cliente deverá solicitar um novo cartão que substituirá o antigo
e para o qual serão transferidas todas as informações do cliente
bem como os descontos acumulados.
7. Caso seja detetada fraude ou utilização indevida do cartão cliente
VIPLANT, este será desativado e os descontos acumulados serão
anulados.
8. À VIPLANT reserva-se o direito de:
• Cancelar o programa a qualquer momento com antecedência de
30 dias;
• Modificar as condições do programa a qualquer momento, sem
aviso prévio.
ADESÃO E CONFIDENCIALIDADE DE DADOS:
1. Para aderir ao cartão VIPLANT, o cliente deverá entregar o cupão de
adesão na sua loja no prazo máximo de 6 dias, ou preencher o
formulário online em www.viplant.pt, autorizando a VIPLANT a contactolo no caso de ser necessário esclarecer alguns dos dados solicitados.
2. A adesão ao cartão cliente VIPLANT implica a aceitação das condições
de utilização descritas.
3. A VIPLANT poderá enviar-lhe emails e/ou SMS relativos a ofertas,
vantagens, promoções ou eventos, salvo se tiver assinalado com uma
cruz na quadrícula correspondente que não deseja receber este tipo de
informação personalizada.

