
 

 

 

 

 
 

O NOSSO OBRIGADO POR SER CLIENTE VIP-MEMBER 

Os nossos Clientes VIP-Member englobam-se em três níveis diferentes, sendo avaliados a partir do total contratado sobre os 

nossos programas exclusivos de Festas & Despedidas de Solteiro(a). 

Os três níveis VIP-Member são calculados por cada efetivação de serviço liquidado e pelo seu valor total, sendo designados por: 

BRONZEVIP  |  GOLDVIP  |  PLATINAVIP 

Cada nível oferece as suas próprias vantagens conforme abaixo descriminado. Quanto mais alto o seu estatuto VIP, de mais 

benefícios e ofertas poderá usufruir. 

BRONZEVIP 

Todos os nossos Clientes começam por este nível, usufruindo imediatamente de 05% do total gasto, ficando este valor em crédito 

corrente e tendo como validade máxima, para a sua utilização, os três meses seguintes (podendo indicar outro usufrutuário), 

compreendidos a partir da data do serviço. Ao deixar expirar este prazo o Cliente deixará de beneficiar do valor acumulado e assim 

não poder deduzir numa próxima contratação dos nossos serviços.  

GOLDVIP 

Serão incluídos neste nível todos os Clientes VIP-Member que voltarem novamente a contratar os nossos serviços, acima de um 

valor de 1.500,00€ por um dia|noite, além de usufruírem novamente dos 05% na conta crédito, ficam automaticamente 

convidados a desfrutar gratuitamente, durante os próximos três meses seguintes (como validade máxima), de uma das sequentes 

ofertas: 

1--» Almoço ou jantar para 02 pessoas no restaurante 05 Oceanos-Docas de Lisboa, num valor crédito até 50,00€. 

2--» Almoço ou jantar para 02 pessoas no restaurante típico português “Mattos”, Lisboa, num valor crédito até 50,00€. 

3--» Acesso Vip para 02 pessoas, com nome a figurar na guest-list do exclusivo espaço da discoteca Urban Beach, com acesso de 

01 cartão de livre consumo até 50,00€. 

PLATINAVIP 

Este nível VIP muito exclusivo poderá ser alcançado pelos nossos Clientes VIP-Member, considerando-se para o efeito a junção de 

todos as contratações de serviço efetivadas à nossa empresa por cada Cliente, mas desde que a soma dos valores seja igual ou 

superior a 3.000,00€, entre as datas de 01 de Janeiro e 31 de Dezembro num único ano civil. Neste nível ficam automaticamente 

convidados a usufruir gratuitamente, com uma validade máxima até ao mês de Dezembro desse ano corrente, de uma das 

seguintes super-ofertas: 

1--» Voo turístico de Helicóptero para 03 pessoas, a partir da praia de Algés, sobrevoando toda a zona de Belém, ponte 25 de Abril 

e monumento do Cristo-Rei e regressando à origem. 

2--» Acesso para 05 pessoas à zona Vip da discoteca Urban Beach, onde disfrutarão de um espaço privado ao lado da pista de 

dança, com direito a 01 garrafa de whisky e/ou outra, águas e refrigerantes. 

3--» Almoço ou jantar para 05 pessoas no Restaurante 7Alfacinha, com vários pratos a descrição em self-service, bebidas em 

sistema de bar aberto, a noite é acompanhado com música dj-karaoke. 

Nota: Neste último nível, todos estes serviços serão assegurados gratuitamente a partir da cidade de Lisboa, pelos nossos transfers   
à disposição dos clientes, num horário a ser acordado.   

  

A equipa da Vipdrive está disponível para o ajudar 24/7, respondendo-lhe a qualquer pergunta que não encontre aqui esclarecida, 
através de: 

 

www.vipdrive.pt 


