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Cartão Validade: 2 Anos

www.parkhotel.pt

€12

REGRAS DE
FUNCIONAMENTO

ADESÃO AO CARTÃO CLUB
PARK HOTEL

ESTADIAS
GRÁTIS
O Cartão Club Park Hotel apresenta um número, que será
seu número de reserva para as suas estadias seguintes.
Em cada reserva, deve esclarecer que é cliente titular do
Cartão Club Park Hotel e indicar o seu nome e número de
cliente como estão gravados no Cartão. No dia da sua
chegada ao Hotel, o pagamento que fizer dará origem a
um crédito a seu favor, que ficará gravado no Cartão.
a) Durante a estadia, é concedida ao titular uma “atenção especial”:

• Garantia de reserva do quarto até às 23 horas, caso tenha
sido comunicado o número do cartão no pedido de reserva.
• Pré-atribuição de um quarto não fumador ou fumador,
segundo a preferência do cliente e a disponibilidade do hotel.
b) Descontos:
Cada estadia no Park Hotel permite acumular Créditos, que se
transformam em Descontos nas estadias seguintes.

PEQ.
PEQ. ALMOÇOS
ALMOÇOS

GRÁTIS

COMO ADERIR
E OBTER O CARTÃO
CLUB PARK HOTEL?
Dirija-se à Receção do Park Hotel e
diga ao Responsável de serviço que pretende
obter o Cartão Club Park Hotel e aderir ao seu programa de
fidelização.
Após o seu pagamento, o Responsável pedir-lhe-á que
entregue preenchido o pequeno questionário de inscrição
que se encontra nesta brochura.
As suas respostas permitirão a criação do seu cartão que
será pessoal e numerado.
O Cartão será emitido e enviado para o domicílio escolhido,
no prazo máximo de 4 semanas, permitindo-lhe usufruir das
suas vantagens a partir da respetiva receção.
Poderá, já na vez seguinte, começar a acumular créditos
para usar nas suas estadias seguintes no Park Hotel da
sua escolha.

Dados Pessoais
N.º de Cliente

(a preencher pelo Park Hotel)

Nome
Nome a gravar no Cartão
Data de nascimento
B. I. N.º
Telem.

Tel.
Fax
E-mail
Morada
Cod. Postal
Localidade

Declaro ter conhecimento das condições de utilização do Cartão
Club Park Hotel.
Data

/

Assinatura

/
(Conforme o B. I.)

O Park Hotel garante ao titular dos dados o direito de acesso para os consultar, retificar ou eliminar,
por carta dirigida a este estabelecimento. Se não desejar que os seus dados sejam utilizados para
efeitos de marketing direto, por favor assinale com um X.

