Data do Cadastro

/

/

Campo preenchido pelo motel

VIP CARD

Número do Cartão

#

Campo preenchido pelo motel

NOME
CPF

(

TEL.

)

(opcional)

DATA NASC.

/

/

DATA NASC.
CÔNJUGE

/

/

E-MAIL

(opcional)

(opcional)

COMO CONHECEU O VIP CARD?

OUTDOOR

INTERNET

RÁDIO

AMIGOS

OUTRO?
___________________

Regulamento

• O cartão é concedido somente mediante preenchimento correto do formulário acima e entregue pessoalmente na
recepção do motel junto com seu documento de identiﬁcação.
• O cartão possui o custo de R$ 5,00 (cinco reais).
• Para utilizar os descontos, entregue o cartão à recepção na saída do motel para fazer a leitura do mesmo.
• Os descontos serão concedidos a partir da primeira utilização durante os próximos 30 dias corridos.
• A primeira utilização terá 10% de desconto sobre a estada. A segunda terá 15% e a terceira e demais utilizações terá
25% de desconto.
• Para obter o desconto máximo (25%) é preciso utilizar o cartão 3 vezes ou mais durante um período de 30 dias corridos.
• O desconto voltará para 10% se o cartão não for utilizado por mais de 30 dias.
• O desconto é somente sobre o valor da estada. Consumo e pessoas extras não incluem no valor do desconto.
• Os descontos são vinculados ao código de barras do cartão. A perda ou dano irreparável ao cartão ocasiona a perda
dos descontos. Para voltar a participar da promoção o cliente terá que adquirir outro cartão ao custo de R$ 5,00 (cinco
reais).
• Esta promoção poderá ser suspensa a qualquer momento mediante comunicado prévio, o qual ocorrerá com 60
(sessenta) dias de antecedência, através de avisos nas suítes do motel e pelo site da empresa.
• A consulta da movimentação do cartão só poderá ser realizada através da internet, enviando e-mail para sac@motelsupreme.com.br com o seu nome e o número do código de barras do cartão.

Estou ciente e de acordo com o regulamento acima e ﬁrmo o presente:
____________________________________________
Assinatura

