Condições Gerais de uso dos “Cartões Presente” Maxi/Dakaza

A. Condições gerais:
1.O “Cartão Presente” é emitido e propriedade da CND – Companhia Nacional de Distribuição, Limitada (adiante
designada de CND), sociedade com sede social situada na Avenida Pedro Castro Van-Dúnem Loy, Bairro Morro
Bento (Maxipark), Edifício Teixeira Duarte, nº387 ∙ Luanda, contribuinte fiscal nº5410001826.
2. A CND não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão, nomeadamente em caso de extravio, perda ou furto.
3. O comprador e/ou utilizador aceitam que a utilização do cartão fica sujeita às presentes Condições Gerais de
Utilização. Após aquisição, o seu uso é da inteira responsabilidade do próprio.
Cartão valor fixo:
1.Os cartões Presente (Gold. Premium, Executive, Classic e Selective) têm valores fixos não sendo recarregáveis,
permitindo apenas utilizações até ao limite do saldo previamente associado ao cartão no momento da compra e à
validade do mesmo.
2.O valor do saldo inicial do cartão é escolhido pelo comprador no momento da sua aquisição de acordo com as 5
opções disponíveis para compra: 15.000kz / 30.000kz / 75.000kz / 150.000kz / 250.000kz.
3. À compra dos respectivos cartões não está associado qualquer desconto a acumular em Cartão Cliente.
4. Este cartão não pode ser trocado, alterado ou vendido, não sendo possível em caso algum o reembolso do valor
de aquisição do mesmo.
Cartão Maxi Desconto com valor recarregável:
1. O cartão Maxi Desconto poderá ser adquirido gratuitamente e ser recarregável com qualquer valor;
2. O cartão desconto Maxi permite também o acesso a promoções exclusivas todos os dias e em todos os produtos;
3. Para ter acesso a estes benefícios adicionais terá apenas de apresentar o cartão Maxi sempre que efectuar uma
compra em qualquer uma das lojas Maxi e/ou Dakaza.

B. Utilização:
1.Após aquisição, o cartão já se encontra activado e pronto a ser utilizado.
2.O “Cartão Presente” e o “Cartão Maxi Desconto” são válidos em todas as Lojas Maxi e Dakaza.
3.O saldo poderá ser utilizado na sua totalidade ou parcialmente até esgotar o mesmo e durante a validade do
cartão.
4.O “Cartão Presente” acumula todas as promoções em cartão activas em loja no momento da sua utilização.
5.Com a utilização do cartão para o pagamento de qualquer bem ou serviço junto das lojas Maxi e/ou Dakaza, o
utilizador assume inteira responsabilidade pelas transacções e operações ordenadas, aceitando que sejam
deduzidas ao saldo as quantias correspondentes às suas compras/pagamentos.

C. Consulta de saldo:
1.O portador do “Cartão Presente” poderá consultar o saldo em qualquer caixa das lojas Maxi e/ou Dakaza no
momento do pagamento.

D. Propriedade/titularidade, perda, furto ou roubo:
1.O “Cartão Presente” é da propriedade do respectivo portador não tendo associada qualquer identificação do seu
titular, pelo que não é pessoal nem intransmissível.
2.No caso de perda, furto, roubo ou extravio do cartão não poderá ser reclamada a emissão de qualquer segunda
via do cartão nem reclamada qualquer compensação ou indemnização à CND.

E. Validade do Cartão:
1.Os cartões Presente e respectivo saldo têm validade até 30/04/2019. Após esta data serão cancelados
automaticamente.

