REDE DE BENEFÍCIOS E DESCONTOS
1 DESCONTO EM LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS
• Localiza
Locação de veículos com 20% desconto sobre “tarifa balcão” e com quilometragem livre.
O Cliente, para obter o desconto exclusivo equivalente a 20 % (vinte por cento) sobre a tarifa balcão,
código C 2, nos estabelecimentos administrados pela rede Localiza, deverá apresentar o seu Cartão de
Descontos no ato do pagamento dos serviços.
OBSERVAÇÃO:
A concessão de desconto será somente nos estabelecimentos administrados pela rede Localiza, em todo
Território Nacional.
As locações serão regidas pelo contrato padrão da Localiza e estão sujeitas à aprovação do perfil do
cliente.
A tarifa diferenciada Sulacap não é cumulativa a outras promoções e descontos oferecidos pela locadora.
Proteção opcional, com cobertura total do carro alugado, contra incêndio, colisão, roubo ou furto, danos
corporais e danos materiais.
Serviços complementares opcionais (cadeira de bebê, motorista etc).
Consulte a Central 24 horas através do 0800 979 2000 e informe o código: C-2.

2 SERVIÇOS DE PET SHOPS
Descontos em serviços de clínicas veterinárias como tosa, banho, medicamentos, entre outros. O serviço
é válido para cães e gatos domésticos, que residam no endereço do cliente.
Para utilização do serviço é necessário se dirigir a uma das clínicas conveniadas e apresentar o seu
Cartão de Descontos.
Relação de Clínicas Conveniadas.
Rio de Janeiro
Empresa: Patas e Penas
Benefício: 10% de desconto nos acessórios e no 1º banho/tosa (exceto lojas Norte Shopping e Leblon
onde não há o serviço de banho/tosa).
O cliente entra no clube do banho e a cada 10 banhos ganha 5% de desconto em qualquer medicamento.
Lojas:
Patas e Penas Botafogo - Rua Voluntários da Pátria, 374 – Bairro Botafogo – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: 021 2537-4467
Patas e Penas Urca – Rua Marechal Cantuária, 70 – Bairro Urca – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: 2295-5555
Patas e Penas Del Castilho – Norte Shopping – 1º piso, loja 3701 – Del Castilho Rio de Janeiro -RJ
Telefone: 3272-9000
Patas e Penas Leblon – Rua Gilberto Cardoso – s/n° (Cobal do Leblon) – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: 2274-1582
Patas e Penas Gávea – Marquês de São Vicente 7 – Bairro da Gávea – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: 2274-1582

