ZENIT HOTELES | CLUB ZENIT CORPORATE

Vantagens do Cartão Club Zenit Corporate
>> Cartão Club Zenit Corporate - A sua empresa receberá um cartão totalmente grátis de Cliente Preferencial, com o qual terá acesso a inúmeras vantagens
em todas as unidades Zenit Hoteles. Os benefícios do CZC aplicam-se apenas para reservas directas feitas através da nossa Central de Reservas (+351 808 228
822), em www.zenithoteles.com, ou directamente com o Hotel, não sendo acumulados com outras ofertas. Em caso de roubo, perda ou dano poderemos
substituir o seu cartão, não sendo necessário registrar-se novamente.
>> 10% de desconto em alojamento nos nossos hotéis - Por ser titular do cartão CZC terá 10% de desconto nas reservas realizadas e facturadas à sua
empresa se forem realizadas através da nossa Central de Reservas, em www.zenithoteles.com ou directamente com qualquer dos nossos hoteis. Esta tarifa não é
acumulável com nenhuma outra oferta, promoção ou desconto, salvo se indique o contrário.
>> 10% de desconto em serviços de minibar e lavandaria - Por ser membro do CZC. (Desconto a aplicar sobre o consumo sem IVA).
>> 10% Desconto de um 10% na tarifa de estacionamento - Desconto aplicado à tarifa sem IVA, apenas nas unidades com parque próprio.
>> 10% de desconto na carta dos nossos restaurantes - Em almoços e jantares. Os 10% de desconto aplicar-se-á apenas sobre a carta, não sendo
aplicado a nenhum tipo de menu. Exclui bebidas, licores e tabaco. Exclui room service.
>> Early check in a partir das 10h00 - No momento da sua reserva (sujeito a disponibilidade no Hotel).
>> Late check out até ás 14h00 - Sem nenhum custo adicional (Deve consultar antes das 14h00 do dia anterior na recepção. Sujeito a disponibilidade).
>> Permanecerá informado pontualmente de todas as ofertas e promoções para membros do Clube Zenit Corporate - Contactá-lo-emos para que a
sua empresa, como membro do CZC possa beneficiar de todas as vantagens.
>> Up grade para quarto superior (mediante disponibilidade).
>> Roupão e chinelos (mediante disponibilidade).
>> Prioridade nas reservas de mesa nos nossos restaurantes - Reserve com antecedência e no caso de não ter mesa, terá prioridade na lista de espera.
>> Prioridade em caso de lista de espera - Se no momento em que fizer a sua reserva, a unidade em questão estiver completa, a Zenit Hoteles oferece-lhe
prioridade na lista de espera caso exista uma vaga. Poderá consultar disponibilidade ou fazer o seguimento da lista de espera através da nossa Central de
Reservas (+351 808 228 822) ou directamente para o Hotel Zenit.

Condições Gerais Club Zenit Corporate
1).- As vantagens do Club Zenit Corporate aplicam-se exclusivamente às reservas feitas pelo cliente diretamente em Hoteis Zenit (Central de ReservasZenit Vía: +34 912 182 028, em www.zenithoteles.com ou qualquer hotel da cadeia) e cobrado à empresa titular do cartão. Estas vantagens não são
acumulavéis com qualquer outro tipo de ofertas fora da cadeia Hoteis Zenit ou qualquer tarifa especial negociada, salvo indicação em contrario.
2).- O Cartão Club Zenit Corporate é intransmissível. A identificação da empresa titular é efectuada através da nossa base de dados pelo contribuinte.
3).- O Cartão Club Zenit Corporate é totalmente gratuito.
4).- O Cartão Club Zenit Corporate não é um cartão de pagamento ou crédito e não dá qualquer direito ao proprietário, excepto os consagrados nas
vantagens do Club Zenit Corporate.
5).- O titular do cartão Clube Zenit Corporate deverá informar imediatamente o departamento de atenção ao cliente através do email
corporate@zenithoteles.com ou pelo telefone +351 808 228 822 em caso de perda ou roubo. A Zenit Hoteles substituir-lhe-ão o cartão gratuitamente o mais
rapidamente possível sem que seja necessário voltar a registar-se no Club Zenit Corporate.
6).- Atualmente o Cartão Club Zenit Corporate não tem data de caducidade. A Zenit Hoteles reservam-se ao direito de retirar o Cartão Club Zenit Corporate
em caso de uso incorrecto ou abusivo do mesmo. Se o cartão for retirado pelos Hoteis Zenit, ou caso o parceiro cancele a sua subscrição no Club Zenit Corporate
ou o Club Zenit Corporate suspenda a sua operação, a Zenit Hoteles compromete-se a remover e a não utilizar as informações pessoais da empresa, em estrita
conformidade com a legislação em vigor sobre protecção de dados. O Club Zenit Corporate e os seus benefícios podem ser cancelados sem aviso prévio e sem
qualquer responsabilidade para a Zenit Hoteles se forem impostas circunstâncias de força maior, a aplicação da lei ou outras medidas que impeçam o seu
funcionamento normal.
7).- As vantagens e benefícios do Clube Zenit Corporate não são acumulavéis com outras ofertas e / ou promoções de venda corporativas do Clube Zenit, e
em nenhum caso é aplicável a reservas que não sejam efectuadas diretamente nos Hoteis Zenit.
8).- As vantagens do Clube Zenit Corporate aplicam-se exclusivamente sobre as tarifas oficiais de cada Hotel da cadeia, salvo indicações em contrario.
9).- Os descontos nas refeições no serviço da carta só será efectivo nos hotéis da cadeia que disponham deste serviço, não podendo ser trocados
por outros, caso no restaurante do hotel não exista Carta ou o hotel não tenha restaurante. O desconto aplica-se apenas sobre a carta, não sendo aplicável a
qualquer menu. Excluindo bebidas alcoólicas e tabaco. Excluindo serviço de quarto. IVA não incluído.
8).- Modificações: Os hotéis participantes, bem como os benefícios incluídos no Clube Zenit estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. No entanto, o
parceiro será informado sobre essas mudanças no menor espaço de tempo possível. Zenit declina qualquer responsabilidade por alterações que possam ocorrer
até ao momento da comunicação ao parceiro.
11).- O cliente autoriza a inserção dos seus dados pessoais na base de dados automatizada que é da inteira responsabilidade da Cadena Hotelera Zenit
S.A. e assim como a sua utilização para todos os hotéis e entidades parceiras, exclusivamente para fins comerciais. Os titulares dos dados Teem a qualquer
momento o direito de acceder aos mesmos, podendo exercer i direito de rectificação, cancelamento e oposição nos termos incluídos na legislação de protecção de
dados. Da mesma forma, o consentimento do usuário para o processamento e utilização dos seus dados pessoais será revogável a qualquer momento, sem
efeitos retroactivos, tal como exigido pelos artigos 6 e 11 da Lei 15/1999 de 13 de Dezembro de Protecção de dados pessoais. Para estes fins, basta entrar em
10).- O uso e registo no Club Zenit Corporate implica a aceitação das condições do mesmo.
11).- Os descontos aplicáveis sobre as reservas de alojamento, nunca se aplicarão até que o cliente não tenha recebido o cartão do Club Zenit
Corporate correspondente, não sendo necessário apresentá-lo fisicamente no hotel se tiver cartão de visita da sua empresa.
12).- Roupão e chinelos não são cortesia do Hotel e devem ser devolvidos, são apenas para utilização durante a sua estadia. Caso contrário será cobrado o
respectivo valor na reserva.
13).- Up grade para Quarto Superior está sujeito à disponibilidade do hotel, e apenas poderá ser solicitado à chegada. Não acumulável ou substituível com
outra vantagem.

