Óptica Havaneza

Protocolo de Colaboração
entre a
F. Mendes Bolas, Lda - Óptica Havaneza
ea

Universidade de Évora

A F. Mendes Bolas, Lda - Óptica Havaneza, com sede na Rua da República, nº. 27, 7000 - 656
Évora, com o capital social de €498.797,90, matriculada
de Évora, pessoa colectiva 500 103 682, representada
titular do BI nº 9737334, emitido em 11/07/2006

na Conservatória

do Registo Comercial

por Paulo Jorge da Rocha Mendes Bolas,

pelos serviços de identificação

civil de Évora,

com poderes para o acto e doravante designada por Primeira Outorgante;

e

A Universidade

de Évora, com sede no Largo dos Colegiais, n.º 2, 7000-803

colectiva n.º 501 201 920, representada

pelo seu Administrador,

titular do BI nº 5569532, emitido em 9/06/2000

Évora, pessoa

Rui Manuel Gonçalves Pingo,

pelos serviços de identificação

civil de Lisboa,

com poderes para o acto, doravante designada por Segunda Outorgante;

F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República, nO 27
7000-656 ÉVORA-PORTUGAL
T el. +351 266 757 500 Fax +351 266 757 501
geral0opticahavaneza.pt

- www.opticahavaneza.pt
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Conl. 500 103682

Capital

Social 498.797.90€

Matrie.

na Cons.

Reg. Com. de Évora n' 451 folhas

60 v'

Llv. C 2

H

Óptica Havaneza
Cláusula 1
Objecto

o presente

protocolo visa regular as condições em que a Primeira Outorgante

à Segunda Outorgante
os

seus

alunos,

devidamente

a prestação de serviços e aquisição de produtos

professores,

identificados

com

colaboradores
o

cartão

e
da

respectivos
instituição,

disponibiliza

de óptica a todos

agregados
ou

familiares,

outro

documento

comprovativo.
Cláusula 2
Obrigações da Segunda Outorgante

a)

Promover a divulgação do Protocolo junto de todos os colaboradores;

b)

Divulgar,

em

local

produtos/serviços

próprio

das suas instalações,

campanhas

de

promoção

de

efectuados pela Primeira Outorgante;

Cláusula 3
Obrigações da Primeira Outorgante

a)

Promover um serviço de qualidade no aconselhamento

técnico e escolha de aros e

lentes oftálmicas;
b)

Fornecer produtos

a preços competitivos,

tendo

como premissa a garantia

de

qualidade;
c)

Prestação de condições especiais de garantias e assistência técnica;

d)

Prestação de serviços de qualidade nas áreas de optometria

e)

Prestação de serviços de rastreio visual nas instalações da instituição,
a designar, com técnicos especializa dos, mediante
com a disponibilidade

f)

e contactologia;
ou em local

marcação prévia e de acordo

de ambas as partes;

Promover acções de divulgação e sensibilização sobre cuidados e higiene visual,
mediante acordo e disponibilidade

g)

Informar

de todas as promoções

de ambas as partes;
e campanhas

que se desenvolvam

nos seus

balcões.
F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República. na 27
7000-656 ÉVORA-PORTUGAL
T el. +351 266 757 500 Fax +351 266 757 501
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Con!. 500 103 682 Capital

SoeiaI498.797.90€

Matrie.

na Cons. Reg. Com. de Évora n' 451 folhas

60 v.' liv. C 2

H

Óptica Havaneza
Cláusula 4

Agregado Familiar

a)

Estão abrangidos
colaborador

b)

Poderão

presente

protocolo

os cônjuges

e descendentes

directos

do

da segunda outorgante.

usufruir

protocolo,

pelo

de todos

mediante

os produtos,

apresentação

serviços

e promoções

que constem

deste

do cartão do beneficiá rio da instituição.

Cláusula 5

Prazo de Vigência

o

presente

protocolo

assinatura

é válido pelo prazo de 1 (um) ano, contado

e considera-se

denunciado

automaticamente

por iniciativa

antecedência

mínima

de qualquer

renovado

das partes,

de 30 dias, através

por

mediante

de e-mail

a partir da data da sua

iguais

períodos,

comunicação

ou carta

se não for
à outra

com

registada

com

aviso de

protocolo

é cometido

recepção.
Cláusula 6

Acompanhamento

o

acompanhamento

permanente

duas pessoas, indicadas
resolverem

por cada uma das partes,

consensualmente

revisões ou actualizações

São nomeadas

da boa execução

quaisquer

dúvidas,

que se afigure oportuno

do presente

as quais diligenciarão

lacunas ou deficiências,

no sentido

a
de

assim como as

realizar.

para esse efeito as pessoas a seguir indicadas:

Primeira Outorgante:

Paulo Mendes

Segunda Outorgante:

Rui Manuel

Bolas

Gonçalves

Pingo

F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República, nO 27
7000-656 ÉVORA - PORTUGAL
Tel. +351 266757500
Fax +351 266757501
geralfaopticahavaneza.pt

- www.opticahavaneza.pt
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Cláusula 7
Localização e Contactos

A Primeira outorgante tem as seus balcões localizados em:

Tel:
Fax:
266
266
7050
Fax:
509
509
266
-de
355
500
501
898451
Tel:
Montemor-o-Novo
266898450
Rua
12
Rua
de
5
Maio,
Outubro,
10 dept
4Monsaraz
geral
www.opticahavaneza.pt
www.opticahavaneza.pt
@opticahavaneza.
gera
I@opticahavaneza.pt
Reguengos
7200-363
de
Monsaraz
Reguengos

Évora
7000-930
Évora
Fax:266748610
266748611
gera
I@opticahavaneza.pt
Tel:
www.opticahavaneza.pt
(Horta
da Porta)

F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República, nO 27
7000-656 ÉVORA - PORTUGAL
Tel. +351 266757500
Fax +351 266757501
geral0opticahavaneza.pt

- www.opticahavaneza.pt

4
Con!. 500 103682

Capital

SoeiaI498.797,90€

Matrie.

na Cons. Reg

Com. de Évora nO 451 folhas

60 v.o Liv. C 2

~

Óptica Havaneza
Cláusula 8
Comunicações

Todas

as comunicações

serão feitas por telefone,

que se mostrem

necessárias

no âmbito

carta ou e-mail, para os endereços

do presente

Protocolo

seguintes:

Primeira Outorgante
A/C: Carla Camacho
Rua da República,

nº 27

7000 - 656 Évora
Telef: 266 757 506
Fax: 266 757 501
e-mail: carla.camacho@opticahavaneza.pt

Segunda Outorgante:
A/C: Rui Pingo
Largo dos Colegiais, nº2
7002-554

Évora

Telef: 266740827
Fax: 266 740 804
e-mail: gab.admin@uevora.pt

F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República, nO 27
7000-656 ÉVORA - PORTUGAL
Tel. +351 266757500
geralraopticahavaneza.pt

Fax +351 266757501
- www.opticahavaneza.pt
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Cláusula 9
Condições
Produto

Serviços

Desconto

15%
10%
15%

Desconto

RÁTIS
GRÁTIS
G
RÃTIS
25%

contacto
outras
instituições
ade
visual)

Évora, 27 de Maio de 2008

O Sócio-Gerente

F. Mendes Bolas, Lda - Óptica Havaneza

Francisco Bolas

F. Mendes Bolas, Lda.
Rua da República, nO 27
7000-656

ÉVORA - PORTUGAL

Tel. +351 266757500

geralfaopticahavaneza.pt

Fax +351 266757501

- www.opticahavaneza.pt
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Con!. 500 103682

Capital

SocíaI498.797,90€

Matríe.

na Cons. Reg. Com. de Évora n' 451 folhas

60 v'

Liv. C 2

Évora, 21 de Abril de 2011

Assunto:
Alter ação de condições do pr otocolo par a ar tigos de sol (novo car tão SUNCLUB)

Exmos.(as) Senhores (as),

Serve a presente comunicação para informar acerca da alteração das condições de protocolo
aplicáveis aos artigos de sol, nomeadamente óculos de sol e lentes de sol (graduadas e não
graduadas).
Assim, a par tir do dia 01 de Maio, aos beneficiár i os dos pr otocol os Óptica Havaneza
passam a ser aplicadas as mesmas condições comer ciais que estão iner entes ao novo
car tão SUNCLUB. Os artigos de sol ficam sujeitos a novas vantagens, as mesmas que estão
inerentes à utilização deste cartão.
Os descontos anteriores são revogados. Os novos descontos e vantagens substituem os
anteriores e estão apresentados em anexo.
O utente do protocolo pode beneficiar destas condições sem estar obrigado a aderir este cartão,
a identificação da sua ligação à entidade protocolada será o suficiente para a aplicação imediata
das vantagens devidas.
Alertamos contudo que, caso não deseje aderir diretamente ao cartão SUNCLUB, a vantagem da
acumulação de pontos será impossível de por em prática, pois a sua operacionalidade exige a
associação a este novo suporte.
Estamos confiantes que este novo cartão SUNCLUB é uma mais-valia para todos os nossos
clientes e que estes reconhecerão as suas vantagens e regalias exclusivas.
É por isso que estendemos estas condições a todas as instituições com quem realizámos
protocolos, para que tenham de forma facilitada acesso às nossas melhores condições.

Agradecemos a vossa confiança.

Atenciosamente,
P` la Gerência,

Paulo Mendes Bolas

