
Regulamento

Entra no fantástico mundo da Prénatal. Um lugar onde te iremos acompanhar na maravilhosa viagem da família em

crescimento. 

Desde sempre nos distinguimos pela qualidade do nosso serviço e pelo aconselhamento à disposição dos nossos

clientes. Apenas tens de aderir ao nosso programa de fidelização (VIP Card ou Prénatal Card) para te manteres

informado sobre os eventos ou promoções organizados nas nossas lojas.

Para além disso, neste momento tão especial da tua vida, na Prénatal, pensámos numa ajuda muito especial para ti.

Por cada 1.000 € de compras, iremos oferecer-te um bónus de 300 € para as tuas próximas compras.

IIrás dispor de um ano desde a tua inscrição para alcançar o teu objetivo de 1.000€. Durante os 12 meses que dura a

tua inscrição, de cada vez que alcances 1.000€ em compras, irás obter um bónus de 300€. O bónus de 300 € será a

nossa oferta por nos teres escolhido.

No final dos 12 meses, a tua inscrição irá terminar e o saldo das tuas compras irá voltar a 0.

Enquanto o programa Prénatal Sempre Contigo estiver ativo nas nossas lojas, poderás renovar a tua inscrição sempre

que o desejes. Apenas tens de comunicá-lo aos nossos colaboradores. 

As tuas compras e os bónus obtidos ficarão registados no teu cartão de fidelidade.

Pontos Extra 

O valor das tuas compras em euros é equivalente à mesma quantidade em pontos: 1 € equivale a 1 ponto.

O teu objetivo de 1.000 € equivale a 1.000 pontos. 

Em determinados períodos do ano, oferecemos-te a possibilidade de somar pontos extra na compra de determinados

produtos ou marcas, ajudando-te a alcançar o teu objetivo e a conseguir o bónus de 300 € de maneira mais fácil.

A informação e condições referentes a esta iniciativa especial exclusiva para os clientes que aderiram ao programa

serão comunicadas nos pontos de venda Prénatal, na página www.prenatal.pt e/ou através do envio de emails ou

SMS.

Como utilizar o bónus?

Utilizar o bónus de 300 € é muito simples.

No momento do pagamento deves informar o colaborador da caixa que queres pagar com o crédito de 300 € que

está registado no teu cartão de fidelização. Podes utilizar o crédito numa ou mais compras até esgotares o saldo. 

O desconto será aplicado imediatamente na compra em curso e o saldo disponível será atualizado automaticamente

após a retirada do valor correspondente à despesa efetuada. 

O valor do bónus não pode ser convertido em dinheiro, nem total nem parcialmente. A compra de artigos em Saldos

e Oportunidades Easy não entram no cálculo para acumular os 1.000€ que dão acesso ao bónus. As compras

realizadas na página www.prenatal.pt encontram-se excluídas do cálculo para atingir os 1.000 €.

O bónus de 300€ estará disponível a partir do dia seguinte à conquista do objetivo e poderá ser utilizado durante os

6 meses seguintes. Este programa é válido exclusivamente nas lojas físicas Prénatal.

PRÉNATAL SEMPRE CONTIGO ONLINE.
Como medida excecional, durante o período do COVID-19 e até que a situação se 

encontre normalizada, o programa está também ativo na nossa página www.prenatal.pt, 

para que possas também aderir e acumular as tuas compras online.

O uso do bónus de 300€ não se encontra disponível na loja online. Podes utilizá-lo 

em qualquer uma das nossas lojas Prénatal presencialmente ou contactando 

por telefone ou por e-mail. 
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