
 

 

Vantagens Cartão Verde Sotinco 

 
O programa "Cartão Verde Sotinco" é um sistema de atribuição de pontos rebatíveis em 

prémios, em função das compras realizadas. 

 

Com este programa, pretende-se beneficiar os clientes que efetuem compras de 

produtos Sotinco na Nogueira-Materiais de Construção. 

 
 

 
Como aderir? 

 
São elegíveis para este programa todos os pintores, as pequenas empresas de pintura, 

os pequenos construtores civis, as serralharias, as carpintarias e clientes de manutenção 

de construção civil. 

 

Para aderir: 

 
1º Preencher a Ficha de Adesão na Nogueira-Materiais de Construção; 

 
2º No prazo de 15 dias após a adesão, receberá um cartão de fidelização, pessoal e 

intransmissível. 

 
 

 
Como funciona? 

 
Após a adesão, a Nogueira-Materiais de Construção passará a registar os pontos 

acumulados, em seu nome, no sítio da Internet dedicado ao "Cartão Verde Sotinco". 

 

Os pontos, são atribuídos consoante as compras efetuadas, tendo em conta os seguintes 

critérios: 



 

a) Na compra de 1 litro de um qualquer dos produtos constantes da tabela de 

preços de construção civil da Sotinco, não excecionados pela alínea c) e e) infra, 

serão atribuídos 2 pontos; 

b) Na compra de 1 litro de um qualquer dos produtos constantes da tabela de 

preços da linha profissional, não excecionados pela alínea d) infra, é atribuído 1 

ponto; 

c) Os diluentes, as colas, as massas Alltek e os acessórios de pintura não dão direito 

à atribuição de quaisquer pontos; 

d) Os diluentes não dão direito à atribuição de quaisquer pontos. 

e) Por cada embalagem de Marmodecor (20kgs) ou Ruga (30kgs) serão atribuídos 

20 pontos. 

 
Como rebater os prémios? 

 
A qualquer momento, poderá solicitar e obter informações sobre a sua conta de pontos, 

junto do Departamento de Marketing da Nogueira-Materiais de Construção, ou através 

dos contactos: marketing@jon.pt  ou 253424070. 

 

Para rebater os pontos acumulados deverá dirigir-se à Nogueira-Materiais de 

Construção, que preencherá um documento, onde informa o número de pontos que 

quer rebater e qual o prémio que pretende que lhe seja atribuído. 

 

A Sotinco, no prazo máximo de 15 dias, enviará o prémio e o recibo de quitação para a 

Nogueira-Materiais de Construção. 

 

De entre os prémios disponíveis poderá encontrar: viagens, equipamento de pintura, 

experiências de degustação, entre outros. Poderá consultar todos os prémios no site da 

Sotinco (através do link: http://www.cartaoverde.sotinco.pt/net2/DMZ/Premios.aspx), 

ou ainda junto do Departamento de Marketing da Nogueira-Materiais de Construção. 
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