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QUESTÕES MAIS FREQUENTES 

 

• Como é que me inscrevo no programa STAR Corporate? 

Basta aceder à página de inscrição (www.salsajeans.com/SalsaStar/clubenovobanco) e submeter o 

formulário com os seus dados. Se já for um Cliente STAR, deve entrar na área “Já é um Cliente STAR 

Registado?” e confirmar os dados de acesso (email e password) da conta existente. Até 48h após o seu 

registo, irá receber a confirmação de inscrição e emissão do desconto por email ou SMS. 

• Já me inscrevi no programa STAR Corporate mas ainda não tenho o desconto, o que devo fazer? 

Deverá aguardar 48h após a sua inscrição para a ativação do desconto, que será confirmada por email ou 

SMS. Também poderá consultar se o desconto está ativo na sua Área de Cliente em www.salsajeans.com, na 

área “Descontos por utilizar”. Se após essas 48h o seu desconto ainda não estiver ativo, poderá contactar-

nos para o email customer.care@salsajeans.com 

• O que devo fazer para receber o meu desconto? 

Basta registar-se no Programa STAR Corporate. Quando o seu desconto for ativado irá receber um email ou 

SMS de confirmação, o que poderá demorar até 48h após o seu registo. O desconto também ficará disponível 

na área “Descontos por utilizar” na sua Área de Cliente. 

• Já tenho o meu desconto, como faço para o utilizar? 

Nas lojas Salsa, apenas tem que se identificar como Cliente STAR Corporate indicando o número de telemóvel 

ou e-mail com que realizou o seu registo. 

Na loja online, o desconto STAR Corporate é aplicado automaticamente quando coloca algum artigo sem 

desconto no carrinho de compras, tendo a sessão iniciada e o desconto estando ativo. O valor do desconto 

aparece deduzido ao artigo de maior valor da encomenda. 

• Quais são as condições de utilização do meu desconto? 

O desconto está disponível 48h após a adesão ao programa STAR Corporate.  O desconto é aplicável ao artigo 

de maior valor. O desconto não é acumulável com outras campanhas ou promoções e não pode ser utilizado 

na compra de Gift Card. O desconto é válido na loja online e em todas as lojas Salsa (exceto lojas outlet e El 

Corte Inglés). 

 

 

 

Ainda tem dúvidas? Fale connosco: 

Contacte-nos para o email customer.care@salsajeans.com 

http://www.salsajeans.com/SalsaStar/clubenovobanco

