
 

 
REGULAMENTO CLUBE DE VANTAGENS MARTIN HOLANDESA 

 

1. SOBRE O CLUBE DE VANTAGENS 

O Clube de Vantagens da Martin Holandesa oferece benefícios exclusivos em produtos 
e serviços para colaboradores das empresas cadastradas. O acesso as informações de 
todos os benefícios, regulamento e cadastro é feita pelo 
www.martinholandesa.com.br/clube-de-vantagens-martin. 

 

2. DA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 

2.1. Para receber o benefício é necessário ter um cadastro em nosso banco de dados do 
Clube de Vantagens Martin, realizado com o nosso atendimento (SAC). 

2.2. O benefício deve ser usado somente no local físico através do registro do consumo 
no caixa com a descrição das informações cadastrais requisitadas pelo atendente. 

2.3. Para benefícios que não são relacionados com reservas, o mesmo só pode ser usado 
de forma individual. 

 

3. DA RENOVAÇÃO 

3.1. O clube de Vantagens Martin se renova a cada trimestre, quando os benefícios, 
logística e dinâmica de premiação podem ser alterados. 

3.2. Caso seja necessário a descontinuação do clube de vantagens por parte da Martin 
Holandesa, o cliente será notificado antecipadamente através dos canais oficiais de 
contato da mesma. 

 

4. DAS RESPONSABILIDADES 

4.1. A Martin Holandesa tem a responsabilidade de oferecer os benefícios de acordo 
com os requisitos descritos nas divulgações do Clube de Vantagens Martin. 

4.2. Para a participação do Clube de Vantagens Martin com todos os benefícios inclusos, 
é de total responsabilidade do cliente o preenchimento de todas as suas informações 
de forma correta. Caso não seja cumprido, o mau funcionamento dos serviços do Clube 
de Vantagens Martin é de total responsabilidade do cliente. 

 

 



 

 
5. DOS SORTEIOS 

5.1. Os sorteios vão ser realizados internamente pela equipe de publicidade da Martin 
Holandesa. 

5.2. Os ganhadores vão ser comunicados através dos meios oficiais da Martin 
Holandesa. A não resposta em um prazo de 7 dias, acarretaria no cancelamento do 
benefício sorteado. 

5.3. O prêmio sorteado deve ser retirado presencialmente na Martin Holandesa. 
Localizada na Rua Dória Vasconcelos, 144, Centro, Holambra-SP. 

 

6. DO CANCELAMENTO 

6.1. Em caso de cancelamento, o cliente deve informar a Martin Holandesa, para que a 
mesma retire os seus dados do sistema. Assim não ocorrerá o problema de ser enviado 
comunicações sem permissão do cliente. 

 

 

 


