N/Ref. 106/2013

Angra do Heroísmo, novembro de 2013

Assunto: Desconto em Combustível - Parceria Especial com a J.H.Ornelas, Lda
Caro Associado,
É com prazer que lhe damos conta de mais uma vantagem em ser Associado da CCAH:
desconto direto na aquisição de gasóleo e gasolinas, através de uma parceria especial com a
empresa J.H.Ornelas, Lda, que lhe permite poupar 0,035€ por cada litro de combustível!
O cartão de desconto direto, denominado “VALOR MAIS”, permite a pessoas coletivas e
entidades equiparadas a obtenção de um desconto na aquisição de gasóleo e gasolinas nos
Postos de Abastecimentos da rede JHO (Azoria e Repsol).
As condições desta parceria são as seguintes:
1. O Cartão “VALOR MAIS” confere ao seu titular um desconto na aquisição a pronto
pagamento dos Produtos nos postos de abastecimento da rede JHO aderentes, de
0.035€ por cada litro (IVA incluído) de Produto.
2. O Cartão “VALOR MAIS” é intransmissível e para uso exclusivo do titular.
3. O Cartão “VALOR MAIS” pode ser requisitado pelo máximo de 5 elementos por
empresa Associada.
4. O Cartão “VALOR MAIS” apenas é válido para os postos de abastecimento da rede JHO
aderentes que possuem sistema informático de leitura de cartões adequado e
operacional. Postos:
Ilha

Bandeira

Posto

Morada

Terceira

Azoria

PA via Rápida Praia da Vitória

Via Rápida Praia da Vitória/Angra do Heroísmo - Lajes - Praia
da Vitória

Terceira

Azoria

PA Via Rápida Angra do
Heroísmo

Via Rápida Angra do Heroísmo/Praia da Vitória - São Bento Angra do Heroísmo

São Jorge

Azoria

Levadas

Parque industrial das Levadas - Velas

Graciosa

Repsol

Park café

Lugar da Covas – Estrada Regional nº 3-2ª – Stª Cruz

Faial

Azoria

Angústias

Rua do Pasteleiro, Angustias -Horta

Pico

Azoria

Madalena I

Rua do Colégio, nº 74 - Madalena

Pico

Azoria

São Roque

Estrada Regional – S. Roque do Pico

São Miguel

Repsol

Antero de Quental

Rua de São Joaquim - Ponta Delgada

São Miguel

Repsol

2 Circular

São Miguel

Repsol

Pranchinha

Pranchinha - S/n - Ponta Delgada

São Miguel

Repsol

Ribeira Seca

Estrada Regional das Ribeira Seca - Ribeira Grande

São Miguel

Repsol

Feteira Grande

Estrada 2 ª Circular - P. delgada - Lagoa

Estrada Regional - Freguesia das Feteira Grande - Nordeste

5. Em caso algum poderá ser imputada à JHO qualquer responsabilidade pelo facto do
sistema de leitura de cartões se encontrar inoperacional.

6. O desconto que o Cartão “VALOR MAIS” confere na aquisição dos Produtos não é
acumulável com quaisquer outras promoções que estejam a decorrer, em cada
momento, nos postos de abastecimento JHO aderentes.
7. Em caso algum poderá ser imputada à JHO qualquer responsabilidade pelo facto de
não serem efectuados os descontos nos postos de abastecimento.
8. O Utilizador do cartão “VALOR MAIS” tem direito a efetuar, por cada cartão do qual
seja titular, cinco transacções diárias com desconto, correspondentes a um volume
máximo global de €500,00 (quinhentos euros)/dia. Entende-se por transações a
aquisição de combustível feita de uma só vez e num único acto.
9. Todas as aquisições de Produtos feitas para além dos limites estabelecidos não
beneficiarão de qualquer desconto através do Cartão “VALOR MAIS”.
10. Sempre que se verificar a perca e/ou extravio de um cartão já previamente emitido, a
JHO poderá, após solicitação escrita da CCAH, proceder à emissão de um novo cartão,
que terá um custo de emissão € 1 (Um Euro) cada.
Com esta são já 95 as Parcerias Especiais em vigor para os Associados desta Câmara do
Comércio, possibilitando a obtenção de preços especiais e condições mais vantajosas nos
serviços ou produtos dos parceiros. Podem, todos, ser consultados em
http://www.ccah.eu/parcerias/.
A adesão é gratuita! Para aderir ao Cartão “VALOR MAIS” basta contatar o Departamento de
Comunicação e Imagem da CCAH, que trata da sua inscrição, através do email
marketing@ccah.eu ou telefone 295 204 810.
Com os melhores cumprimentos,
A Direcção.

