Termos e condições de utilização do Cartão Dá Presentes
1. Termos e condições de utilização do Cartão Dá
1. Conceitos gerais
Este cartão representa um vale de compras para utilização nas lojas Continente, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO,
Sportzone, Well’s, Bagga, note!, ZU, supermercados Go Natural, Dr. Wells e no continente online
(www.continente.pt), cujas sociedades gestoras autorizaram a sua emissão e gestão pela SFS, Gestão e Consultoria,
S.A. (doravante designada por SFS), com sede no Lugar do Espido, Via Norte, freguesia da Maia, concelho da Maia,
distrito do Porto, com o capital social de 34.651.800 €, matriculada na conservatória do registo comercial da Maia,
sob o nº único de matrícula e pessoa coletiva 513 922 369.
2. Ativação e carregamento
O cartão é ativado com o primeiro carregamento, sendo recarregável com qualquer valor entre os 5€ e os 1.000€,
não podendo o seu saldo exceder este montante.
3. Utilização
O cartão é aceite na compra de qualquer produto à venda nas lojas Continente, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO,
Sportzone, Well’s, Bagga, note!, ZU, supermercados Go Natural, Dr. Wells e no continente online
(www.continente.pt), podendo ser utilizado uma ou mais vezes, sendo o valor das compras pago com o cartão
deduzido ao saldo do mesmo. O saldo do cartão não é passível de conversão em numerário ou qualquer meio de
pagamento. A SFS reserva-se o direito de bloquear ou cancelar o cartão, inibindo a sua utilização, quando obtido de
forma ilícita, em caso de utilização fraudulenta, indevida, abusiva ou para fins comerciais.
4. Validade do saldo e do Cartão
A validade do saldo do cartão é de 12 meses após o último carregamento, sendo que, se o cartão for recarregado
antes da validade expirar, esta é automaticamente prorrogada por mais 12 meses. O cartão é cancelado se não for
efetuada nenhuma transação num período de 3 anos.

5. Substituição de cartões
A SFS recomenda o registo do cartão em www.cartoesda.com para, em caso de perda, roubo ou dano, o poder
bloquear (com o saldo existente no momento do bloqueio) e receber um de substituição (sem este registo o cartão
não poderá ser substituído). A substituição nos casos referidos terá uma penalização de 2,50 €, a ser descontada ao
saldo do mesmo. A SFS não se responsabiliza por qualquer utilização indevida do saldo, quando realizada antes do
bloqueio do cartão.
6. Consulta de saldo e movimentos
O saldo do cartão poderá ser consultado em qualquer caixa das lojas onde é válido, através do nº 760 106 666 (custo
de 0,60€+IVA por chamada) ou, se previamente registado, também no site (onde poderá ser consultado, igualmente,
o histórico de movimentos).

Termos e condições de utilização do Cartão Dá Presentes
REGISTO NO SITE: recomenda-se o registo do cartão em www.cartoesda.com para, em caso de perda, roubo ou
dano, o poder bloquear e receber um de substituição (caso contrário o saldo não poderá ser recuperado).
SALDO: O saldo não é passível de conversão em numerário ou qualquer meio de pagamento, podendo ser
consultado em qualquer caixa das lojas onde é válido, através do nº 760 106 666 ou, desde que previamente
registado, em www.cartoesda.com. A validade do saldo é de 12 meses após o último carregamento, sendo que, se
o cartão for recarregado antes de a validade expirar, esta é automaticamente prorrogada por mais 12 meses.
TERMOS E CONDIÇÕES: O uso deste cartão pressupõe o conhecimento e aceitação dos termos e condições de
utilização. A SFS reserva-se o direito de alterar os mesmos, cuja versão atualizada se encontra disponível em
www.cartoesda.com.
Este cartão é emitido e propriedade da SFS, S.A.

