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2 - Dados da Norauto e do Parceiro
Dados da Norauto
Designação Comercial: Norauto Portugal - Peças e acessórios para automóveis S.A.
NIF: 503 629 995
Sede Social: Avenida dos cavaleiros nº 49, 2794-057 Carnaxide
Pessoa de Contacto: Mariana Gonçalves
Miguel Costa

E-mail: mgoncalves@norauto.pt

Tel. 214250888

E-mail mcosta@norauto.pt

Tel. 214250881

Dados do Parceiro
Designação Comercial: Verde Guia - Associação de Moradores da Costa da Guia
NIF: 504 999 010
Sede Social: Rua dos sobreiros 16A Caixa Postal VerdeGuia 2750-611 Cascais
Pessoa de Contacto: Telmo Alves

E-mail: verdeguia2000@gmail.com

Tel. 915237688
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3 - Termos do protocolo
Cláusula 1ª - Objeto do Protocolo
1. O presente protocolo tem como objeto definir os termos e condições que o PARCEIRO irá beneficiar nos
centros Norauto.
2. A Norauto e o Parceiro acordam que os Benefícios são os disponibilizados no Anexo I.
3. A identificação dos centros Norauto em que o Parceiro terá acesso aos benefícios são as constantes do
Anexo II, ficando o Parceiro autorizado a divulgar junto dos seus associados, pela forma que lhe for
mais conveniente.
4. O presente protocolo não estabelece qualquer obrigação de exclusividade.

Cláusula 2ª - Acesso aos Benefícios do Protocolo
Apenas têm acesso aos Benefícios do protocolo, as pessoas que sejam portadoras de um cartão de
identificação ou declaração emitida pelo Parceiro de forma a comprovar a sua qualidade de clientes,
conforme consta no Anexo III, bem como adesão/apresentação do cartão Norauto/Norauto+.
O Parceiro obriga-se a informar os clientes dos documentos necessários e obrigatórios a apresentar junto da
Norauto para acederem aos Benefícios.
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3 - Termos do protocolo
Cláusula 3ª - Obrigações das Partes
1. As partes obrigam-se a colocar todos os esforços necessários para implementar o protocolo.

A Norauto obriga-se a:
Disponibilizar os Beneficios do presente protocolo
Assegurar a boa prestação dos benefícios nos seus centros auto

O Parceiro obriga-se a:
Divulgar e a promover os benefícios do presente protocolo através dos meios que lhe sejam convenientes
(Plataforma online, correio electrónico, material informativo).
Prestar as informações necessárias à Norauto para a boa implementação do protocolo
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3 - Termos do protocolo
Cláusula 4ª - Imagem e Marca
1. As Partes autorizam a utilização das imagens e marcas, para divulgação do presente protocolo, sem
prejuízo do disposto nos números seguintes:
2. A utilização da imagem e marca da Norauto, necessita de autorização e validação antes da sua
utilização em qualquer que seja o suporte desenvolvido pelo Parceiro.
3. Não é permitida a utilização da imagem e marca Norauto para quaisquer outros fins, para além do
presente protocolo, sem a prévia autorização da Norauto.

Cláusula 5ª - Duração
O protocolo entre em vigor a partir da data da sua assinatura e terá a duração de um ano, sendo renovada
automaticamente por iguais períodos, caso não seja denunciado por qualquer uma das partes nos termos do
número seguinte.
Qualquer uma das partes poderá denunciar o protocolo, devendo enviar à outra parte uma comunicação
escrita nesse sentido, com antecedência mínima de 30 dias relativamente ao fim do prazo de vigência do
protocolo.
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3 - Termos do protocolo
Cláusula 6ª - Resolução
1. A Norauto reserva-se no direito de resolver o protocolo casa haja incumprimento pela a outra parte das
suas obrigações.

Cláusula 7ª - Confidencialidade
As partes obrigam-se a manter confidencial o conteúdo do protocolo, bem como qualquer informação
revelada por uma parte à outra.

Cláusula 8ª - Disposições Finais
As partes acordam e aceitam que o presente protocolo e declarações nelas contidas, sejam válidas e
vinculativas, para todos os efeitos, através do documento com a assinatura das partes.

Norauto
Celebrado, a 30 Abril de 2018

Parceiro
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4 - Anexo I
Beneficios do protocolo
1. Desconto de 10% na Revisão Oficial
2. Desconto de 5% em serviços de oficina (excepto pneus)
3. Oferta da taxa de serviço no valor de 19.95€ na utilização do serviço Oficina Móvel.

Os presentes benefícios são válidos mediante adesão e/ou apresentação do Cartão Norauto, bem como de
um cartão ou declaração de identificação do parceiro.
Vantagens Cartão Norauto
Cartão de fidelização gratuito
Por cada 1€ em compras nos centros e site Norauto recebe 1 pontos
Por cada 300 pontos acumulados oferta de um vale de 10€
Acesso a descontos em parceiros: Repsol, Benfica, Cinemas City
A adesão ao Cartão Norauto é feita num centro Norauto.
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5 - Anexo II
Centros Norauto válidos para o presente protocolo
-

Vila Nova de Gaia
Alfragide
Montijo
Rio Tinto
Aveiro
Almada
Coimbra
Braga
Torres Novas

-

Setúbal
Sintra
Maia
Matosinhos
Guia
Barreiro
Guimarães
Odivelas
Cascais

-

Torres Vedras
Portimão
Forum Sintra
Alverca
Amadora
Sacavém
Évora
Caldas da Rainha

Oficinas Móveis válidas para o presente protocolo:
Lisboa
Porto
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6 - Anexo III
Cartão electrónico - comprovativo sócio
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