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  GOLD  

PREMIUM 

Membro n.º______ 

(A preencher pel’A Loja do Vinho) 

 

Identificação do membro  

Nome: _____________________________________________________________ 

Contacto telefónico: __________________ 

Email: ______________________________________________________________ 

Morada de entrega: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________ 

Localidade : __________________ 

 

Dados de faturação 

Nome: _____________________________________________________________ 

Número de identificação fiscal: __________________ 

Morada: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Código Postal: _______________________ 

Localidade: __________________________ 
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Vantagens: 
 

• Provas exclusivas dos lançamentos de novos vinhos da Madeira Wine 

Company 

• Entrada livre em Provas Comentadas realizadas n’A Loja do Vinho 

• Oferta de experiências nas herdades e/ou Enoturismo dos nossos parceiros 

exclusivos 

• Estatuto de Cliente Premium, com 20% de desconto na maioria dos vinhos 

disponíveis na loja (consultar tabela de descontos) 

• Dispõe de espaço privado, para membros do clube, no ex-libris da empresa, 

as magníficas e centenárias Adegas do século XVII – Blandy’s Wine Lodge 

• Desconto no aluguer de salas para eventos privados nas Adegas Blandy’s 

Wine Lodge 

• 2 entradas grátis anuais para Visita Guiada Premium às Adegas Blandy’s 

Wine Lodge 

• Preços especiais nos principais eventos da Madeira Wine Company 

• Desconto de 5% em compras na Agência de Viagens Blandy Travel 

• Oferta de pacote de introdução ao golf – Palheiro Golf 

• Desconto de 15% no restaurante do Clubhouse 

• Desconto de 10% no restaurante da Casa Velha do Palheiro 

• Desconto de 20% nas experiências da Rota dos Cetáceos 

• Receber os vinhos selecionados no conforto da sua casa, ou no local que nos 

indicar 
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Condições do Serviço de Entrega: 

• Área de entrega gratuita: concelhos do Funchal, Santa Cruz, Machico e 

Câmara de Lobos 

• Entrega na 2ª semana de cada mês (após o respetivo pagamento) 

 

Política de privacidade e proteção  de dados:  

Os dados pessoais recolhidos no presente formulário destinam-se ao serviço de venda, 
entrega de vinhos e pagamento de mensalidades no âmbito da iniciativa “Clube de Vinhos A 
Loja do Vinho”, sendo conservados pelo período  em que o titular dos dados  seja membro do  
referido “Clube”.  

  O titular dos dados pessoais autoriza ainda a recolha e tratamento dos mesmos  para 
recebimento da “A loja do vinho” newsletter, envio de informação relativa a campanhas 
promocionais dos nossos produtos e convites para os eventos por nós organizados. 

O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar o acesso aos mesmos, de os alterar, de 
limitar total ou parcialmente o seu tratamento, de retirar o consentimento para o seu 
tratamento e exercer os demais direitos previstos legalmente. Para o efeito deverá contactar-
nos através do e-mail: dataprotection@madeirawinecompany.com, 

Os demais termos e condições da Política de Proteção de Dados e de Privacidade da Madeira Wine Company, 
S.A. deverão ser consultados em https://www.madeirawinecompany.com/pol%C3%ADtica-de-
privacidade.html 
 

 

 

Data:  __________________ Assinatura: ______________________________ 
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