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Enoteca Clube de Vinhos

O Clube Millennium bcp celebrou com a Enoteca Clube de Vinhos um protocolo visando
proporcionar aos seus associados a aquisição de vinhos de qualidade aos melhores preços. Os vinhos
apresentados pela Enoteca são selecionados por uma equipa profissional de enólogos, que utiliza a
melhor relação qualidade/preço como critério. O painel de Enólogos da Enoteca é composto pelos
Eng.os Álvaro Van Zeller, Anselmo Mendes, João Silva e Sousa e Manuel Vieira, enólogos de vasta
experiência e com vinhos produzidos que comprovam os seus saberes.

Para conhecer melhor a Enoteca Clube de Vinhos, clique aqui
ou aceda a www.enoteca.pt

A Enoteca disponibiliza uma proposta específica aos nossos associados nos seguintes termos:

 Periodicamente será efetuada a apresentação de um conjunto de vinhos em condições
extremamente vantajosas face aos preços de mercado.

 As propostas a apresentar aos associados serão constituídas por conjuntos de 6 garrafas
(PVP, com entrega incluída para Portugal Continental).

 Aos sócios do Clube Millennium bcp que manifestarem interesse em receber mais propostas
através do correio eletrónico da Enoteca, para além da proposta apresentada na newsletter do
Clube, serão enviadas regularmente propostas de outros vinhos (não vinculativas).

 Os sócios do Clube Millennium bcp que aderirem voluntariamente à proposta de inscrição na
Enoteca, ou que de outra forma manifestem interesse, irão também passar a receber
gratuitamente a revista trimestral Enoteca e terão um desconto de 5% sobre o PVP em todos os
produtos adquiridos na revista e site da Enoteca.

Para aceder à informação detalhada da proposta de lançamento da Enoteca, clique aqui.

Os valores apresentados incluem IVA.
A entrega das encomendas é gratuita em Portugal Continental e tem um prazo médio de 5 dias úteis na 
Grande Lisboa e Grande Porto e de 10 dias úteis no resto de Portugal Continental, desde a receção da 

d E P R i A ó é ili d i d dencomenda na Enoteca. Para as Regiões Autónomas é utilizado o sistema de grupagem, acrescendo o 
custo de € 3 por caixa. A encomenda deverá ser levantada no transitário.
Apenas são garantidas as entregas antes do Natal em Portugal Continental para encomendas colocadas 
até 6 de dezembro; apenas são garantidas as entregas antes do Natal nas Regiões Autónomas para 
encomendas colocadas até 24 de novembro.

ENOFILIA NOTA DE ENCOMENDA
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