
 

 

Termos e Condições da Adesão ao Cartão - CLUBE MÉDIOTEJO21 
 

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO 

O cartão Clube MédioTejo21 tem como objetivo oferecer descontos em produtos e serviços das entidades parceiras da 

MédioTejo21 e rege-se pelos seguintes termos e condições: 

1. ADESÃO AO CARTÃO CLUBE MÉDIOTEJO21 

1.1. A adesão ao Clube MédioTejo21 encontra-se aberta a todas as pessoas com ou sem personalidade jurídica. 

1.2. O cartão Clube MédioTejo21 poderá ser solicitado diretamente nas instalações da MédioTejo21, ou através do 

preenchimento do formulário correspondente no site: www.mediotejo21.net 

1.3. O cartão Clube MédioTejo21 pode apresentar os seguintes modelos:  

a. Cartão Base MédioTejo21, com um custo associado de 10 (dez) euros por ano. O cartão base oferece ao 

beneficiário a possibilidade de aceder a descontos em produtos e serviços da rede de parceiros da MédioTejo21 

durante a validade do cartão e receber a newsflash e newsletter da MédioTejo21;  

b. Cartão Gold MédioTejo21, com um custo associado de 50 (cinquenta) euros por ano. O cartão base oferece ao 

beneficiário a possibilidade de aceder a descontos em produtos e serviços da rede de parceiros da MédioTejo21 

durante a validade do cartão. Adicionalmente o beneficiário do cartão pode beneficiar do serviço de validação e 

submissão de candidaturas no âmbito do programa de apoio à eficiência energética disponível para os particulares. 

Adicionalmente o beneficiário irá receber as newsflash e newsletter da MédioTejo21.  

2. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CLUBE MÉDIOTEJO21 

2.1. O Cartão Clube MédioTejo21 atribuído é pessoal e intransmissível, podendo ser solicitado ao utilizador a sua 

identificação comprovativa. 

2.2. O Cartão Clube MédioTejo21 pode ser utilizado em qualquer um dos estabelecimentos aderentes ao programa 

associado ao cartão, bem como junto de entidades terceiras que participem como parceiros do programa. 

2.3. Para a atribuição de descontos é obrigatório a apresentação do cartão Clube MédioTejo21. 

2.4. A utilização do Cartão Clube MédioTejo21 implica o conhecimento e a aceitação expressa das suas condições de 

utilização. 

3. PROGRAMA DO CLUBE MÉDIOTEJO21 

3.1. O programa permite que os clientes das entidades parceiras da MédioTejo21 usufruam de descontos na aquisição 

de produtos ou serviços, na rede de parceiros da MédioTejo21. 

3.2. Os benefícios, produtos ou regalias promovidos por parceiros do programa são da sua exclusiva responsabilidade. 

3.3. A devolução de produtos que tenham dado origem à possibilidade de obtenção de descontos ou quaisquer outros 

benefícios ou regalias, não dão origem a novos descontos. 

4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO CLUBE MÉDIOTEJO21 

4.1. À MédioTejo21 é reservado o direito de:  

a. Solicitar à rede de parceiros a informação relativa à aquisição de produtos e Serviços referentes a cada 

cartão;  

b. Utilizar os dados na elaboração dos relatórios anuais de sustentabilidade regional;  

c. Não divulgar os dados do cartão e informação recolhidas a terceiros.  

4.2 À MédioTejo21 é ainda reservado o direito de utilizar os contactos dos beneficiários do cartão para o envio da 

newsletter e newsflash da MédioTejo21.  

http://www.mediotejo21.net/

