Convênio

SERVIÇOS OFERECIDOS

PAGAMENTOS
- Água

Linhas de crédito com taxas diferenciadas, além
de todos os benefícios de uma cooperativa,
como ausência total de IOF sobre as operações
realizadas na Conta Especial da empresa.
Informações no Sicredi.

- Luz
- Telefone

PAGAMENTOS

- Contas com Código de Barras (Até R$
5.000,00)

- Água

- Depósitos (R$ 1.000,00 dinheiro e
R$ 5.000,00 cheques)
- IPVA

- Luz
- Telefone
- Contas com Código de Barras (Até R$
5.000,00)

SERVIÇOS OFERECIDOS
PROORTO

Descontos especiais no Plano de Saúde
empresarial extensivo aos colaboradores e
familiares.
POSTOS DE GASOLINA
- 3% de desconto à vista. BIANCHI, ZAMBOM e
BARRACÃO.
LIVRARIA DO MANECO
- Desconto de 5% à vista e parcelamento em 1 + 3.
ODONTOCENTER ASSISTENCE
Desconto de 20% a 40% nos procedimentos
dentários.
ODONTOSERRA
- Cobertura integral nas consultas e descontos.

- Consulta inicial gratuita; não será cobrado o
custo dos aparelhos necessários para o
tratamento; desconto de 30% nas mensalidades
do tratamento ortodôntico para aparelho fixo da
marca Morelli e 15% de desconto para aparelho
fixo da marca Abzil (para receber desconto o
pagamento deverá ser efetuado até a data do
vencimento).
COMABE
- 10% de desconto.
ZIGGY HAMBURGUERIA
- 10% de desconto.
DIGITAL SYSTEM
- 10% de desconto.
CNA INGLÊS DEFINITIVO
- 15% de desconto.

SERVIÇOS OFERECIDOS
FISK

HAIR COMPANY

- 15% de desconto.

- 10% de desconto.

NUMBER ONE

GÁS CAINELLI

- 20% de desconto.

- Vale-gás comercializado no Sindilojas:

ATHUS INGLÊS

FARMÁCIA TACCHIMED

- 30% de desconto.

- 12% de desconto em toda linha de medicamentos.

DATA MAIS

FÁRMACIA MAXXI ECONOMICA

- Desconto de 20% em todos os módulos de curso.

- 20% de desconto nos genéricos e 8% nos demais
medicamentos

VIZIA ÓPTICA
- 15% de desconto nas compras à vista, 5% à prazo
e grátis lentes simples até 2 graus na compra de
armação.
ÓTICA BENTO
- 15% de desconto nas compras à vista e 5% nas
compras a prazo, até 5x sem juros.
PONTO ÓTICO
- 10% a 25% de desconto.

BEM STAR
- Centro de Terapias Alternativas- de 5% a 30% de
desconto em variadas terapias.
IDEALL SYSTEM
- Desconto de 10% na linha de software e 5% na
linha de hardware.

SERVIÇOS OFERECIDOS

VANTAGENS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR
E INTERNET 3G OFERECIDOS PELO SINDILOJAS
* Maior rapidez no atendimento ao cliente;
* Para cada linha que você adquirir o Sindilojas fornecerá um aparelho celular, gratuitamente, em forma
de comodato;
* No caso de perda/roubo de linha, temos possibilidade de restabelecer o mesmo número em outro Sim
Card (chip) com um pequeno custo;
* Atendimento técnico especializado na configuração da internet 3G em seu desktop, notebook ou
netbook;
* O cliente Sindilojas tem linha direta com nossa área de telefonia/internet;
* Exclusiva linha de aparelhos celulares com valores subsidiados, bem abaixo do mercado;
* Dentre outros benefícios que somente o Sindilojas pode oferecer a você!

