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WELLDOMUS | FITNESS & SPA, SERVICES
1. OUTORGANTES:
a. WELLDOMUS | FITNESS & SPA SERVICES, LDA., com sede na Av. Engenheiro
Duarte Pacheco, 588 2º, 4445-416 Ermesinde, pessoa colectiva n.º 505 231 948,
aqui representada por Dr. João Oliveira, adiante designada abreviadamente
por WELLDOMUS;
ASFIC/PJ (Associação de Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária),
com sede na Rua Assis Vaz, nº 113, 4200-096 Porto, Pessoa colectiva nº 501
638 687, aqui representada por pelo Presidente da DRN: Senhor Miguel Sousa
, adiante designado abreviadamente por PARCEIRO;
2. ACORDO:
O WELL DOMUS, compromete-se a disponibilizar ao PARCEIRO as seguintes condições,
válidas por um período de 12 meses:

Cláusula Primeira
O presente acordo visa estabelecer uma relação de parceria entre ambas as
entidades destacando-se pela garantia por parte do WELL DOMUS de condições
especiais a todos os elementos pertencentes ao PARCEIRO, desde que devidamente
identificados (apresentando cartão de identificação ou declaração comprovativa) no
momento da adesão ao WELL DOMUS.

Cláusula Segunda
Colaboradores, clientes e associados referenciados pelo PARCEIRO beneficiam das
seguintes condições especiais no momento de adesão:
COLABORADORES | PARCEIRO
a. 10% + 10% desconto na mensalidade em vigor e Oferta da Jóia de
inscrição nos meses de Divulgação e acções desenvolvidas por ambos,
referente ao cartão BODY;
b. 5% + 10% desconto na mensalidade em vigor e Oferta da Jóia de
inscrição meses de Divulgação e acções desenvolvidas por ambos,
referente aos cartões SOUL e PRESTIGE;

c. 10% desconto na mensalidade e jóia aos valores de tabela nos meses
de não divulgação, referente ao cartão BODY ;
d. 5% desconto na mensalidade e jóia aos valores de tabela após meses
de não divulgação, referente a cartões SOUL e PRESTIGE ;
e. Oferta de condições especiais na Aquisição de Produtos e Serviços
WELLDOMUS (FITNESS e SPA - a definir conforme as quantidades);
f.

Autorizar a realização de acções promocionais do PARCEIRO nas
instalações do WELL DOMUS. O formato de cada acção terá que ser
previamente aprovado pelo WELL DOMUS*;

g. Oferta de 3 dias de experimentação na zona Fitness para todos os
colaboradores da região Porto;

Nota: Condições privilegiadas na aquisição de Produtos e Serviços Well Domus
(Tratamentos / Programas de Spa e Personal Training), a definir de acordo com as
quantidades.
CONDIÇÕES PARCEIRO:
a. Autorizar a divulgação de campanhas e promoções do WellDomus no
PARCEIRO por email, a todos os colaboradores;
b. Autorizar a realização de acções promocionais do WELLDOMUS nos
eventos e sócios do Parceiro. O formato de cada acção terá que ser
previamente aprovado pelo Parceiro;
c. Meses de divulgação: Fevereiro, Maio, Julho, Setembro e Dezembro.

Cláusula Terceira
Todos os Colaboradores e Clientes do PARCEIRO têm à sua disposição as seguintes
modalidades de adesão:
WELL DOMUS "BODY" 72,50€ (valores sujeitos a actualização anualmente)
Acesso ilimitado à zona fitness com livre-trânsito em todas as modalidades e piscina.
WELL DOMUS “SOUL” 79,75€ (valores sujeitos a actualização anualmente)
Acesso ilimitado à zona SPA e desconto 10% em todos os tratamentos e produtos SPA.
Acesso a piscina livre.
WELL DOMUS “BODY & SOUL PRESTIGE” 109,48€ (valores sujeitos a actualização
anualmente)
Acesso ilimitado à zona Fitness e SPA, com descontos de 10% em todos os tratamentos
e produtos. Acesso à piscina.
Nota : Cartões de Fim-de-semana são aproximadamente menos 40% deste valor

Crianças:
WELL DOMUS “Kids até 8 anos” 35,93€ (valores sujeitos a actualização anualmente)
Inclui as aulas Dance Academy p/ meninas 2x p/ semana, ou aulas de fitness p/
meninos 2x p/ semana. Podem ir à piscina acompanhados dos pais.
WELL DOMUS “Kids até 25 anos” 52,24€ (valores sujeitos a actualização anualmente)
Inclui as aulas Dance Academy p/ meninas 2x p/ semana, ou aulas de fitness p/
meninos 2x p/ semana. Podem ir até à piscina.
Natação para bebés desde 20€ (valores sujeitos a actualização anualmente)
As aulas podem ser 1 a 2x por semana (3ªfeira: 18h-18h30 + sábado: 10h30-11h+3ªfeira:
18h30-19h + sábado: 10h-10h30 + 5ªfeira: 18h30—19h + sábado: 9h30—10h.
Também disponível no clube:
• Personal Training (P.T.);
• Gabinete Médico;
• Programas de SPA:
o Tratamentos Corporais e Faciais;
o Envolvimentos e Tratamentos Pré-Natal e Pós-Natal;
• Eventos Convívio (Indoor e Outdoor);
• Cursos Específicos;
• Cacifos privados;
• Lounge-Café.

Cláusula Quarta
Os valores são válidos para todos os Colaboradores pertencentes ao PARCEIRO e seu
agregado familiar directo mediante comprovativo referente ao parceiro.

Cláusula Quinta
O PARCEIRO não está obrigado a qualquer tipo de comparticipação financeira na
adesão e utilização dos associados, sendo esta da exclusiva responsabilidade dos
mesmos.

Cláusula Sexta
Se algum item da permuta não estiver a ser cumprido por uma das partes o protocolo
poderá ser revisto a qualquer momento e cancelado se a parte lesada assim o desejar,
mediante Aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.
Feito em duplicado, sendo um exemplar para cada parte.
Porto, 16 de Fevereiro de 2009.
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