
1. NATUREZA E TITULARIDADE / NATURE AND OWNERSHIP

1.1 Axis Member Club, doravante também designado apenas por Programa 

ou pela sigla AMC é o programa de fidelização dos Axis Hotéis através do 

qual são concedidos benefícios aos clientes das suas unidades hoteleiras, 

nomeadamente as unidades indicadas no site www.axishoteis.com.
1.1 Axis Member Club, hereinafter also referred to only as Program or by the acronym

AMC, is the Axis Hotels loyalty program through which benefits are granted to the 

customers of its hotels, namely the units indicated on the website www.axishoteis.com.

1.2 Compete aos Axis Hotéis definir as unidades hoteleiras a integrar no 

presente Programa, podendo alterar, em qualquer altura, a listagem das 

unidades hoteleiras abrangida pelo Programa.
1.2 Axis Hotels are responsible for defining the Hotel units to be included in this Program, 

being able to change, at any time the list of Hotel units covered by the Program.

1.3 Podem participar no AMC as pessoas com mais de 18 anos às quais será 

atribuído um código de identificação.
1.3 Persons over the age of 18 can participate in the AMC and will be assigned an

identification code.

1.4 O participante deverá manter atualizados os dados de contato e perfil 

na área de cliente dedicada para o efeito no website www.axishoteis.com. 

Qualquer participante pode cessar a sua participação a todo o momento.
1.4 The participant must keep the contact details and profile updated in the client area

dedicated for that purpose on the website www.axishoteis.com. Any participant can stop 

participating at any time.
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2. BENEFÍCIOS / BENEFITS

2.1 Os Subscritores têm acesso a descontos nas tarifas flexíveis e não 

reembolsáveis. 
2.1 Subscribers have access to discounts on flexible and non-refundable rates.

2.2 Os benefícios do Programa não são válidos para promoções, pacotes e 

ações específicas de restauração como brunches, feiras, refeições de 

grupos e outros eventos.
2.2 The Program benefits are not valid for promotions, packages and specific catering 

actions such as brunches, fairs, group meals and other events.

2.3 Acesso a ofertas exclusivas:

- Oferta de taxa de entrega do Room Service
2.3 Access to exclusive offers:

- Room Service delivery fee offer
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3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE / PRIVACY POLICY

3.1 A Axis Hotéis & Golfe tem como compromisso assegurar um serviço de 

qualidade a todos os clientes e visitantes do site, bem como aspetos que se 

relacionem com a sua privacidade. 
3.1 Axis Hotels & Golf is committed to ensuring quality service to all customers and website 

visitors, as well as aspects related to their privacy.

3.2 Dados de informação pessoal são-lhe pedidos de forma a poder aceder 

a Axis Hotéis & Golfe, bem como no ato de marcação de reserva. De notar 

que toda a sua informação pessoal será usada somente para efetivação da 

respetiva reserva. Os seus contactos são utilizados na nossa base de dados 

igualmente para envio de informações relativas a promoções, vigentes na 

nossa Newsletter. Os seus dados não serão transmitidos a entidades 

terceiras, mas somente para uso exclusivamente interno de Axis Hotéis & 

Golfe. 
3.2 Personal information data is requested in order to be able to access Axis Hotels & Golf, 

as well as when booking. Please note that all your personal information will only be used

to make respective Reservations. Your contacts are also used in our database to send

information regarding promotions, in force in our Newsletter. Your data will not be 

transmitted to third parties, but only for the internal use of Axis Hotels & Golf.

3.3 Para garantir a segurança dos seus dados e a máxima 

confidencialidade, tratamos a informação que nos forneceu de forma 

absolutamente confidencial, de acordo com as nossas políticas e 

procedimentos internos de segurança e confidencialidade.
3.3 In order to garante the security of your data and maximum confidentiality, we treat

the information you have provided to us in an absolutely confidential manner, in 

accordance with our internal security and confidentiality policies and procedures.
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