IKEA Family
O IKEA dá-te descontos até mesmo fora do IKEA!
IKEA gives you discounts even outside IKEA!

O MAR Shopping Algarve estende a sua oferta de vantagens associando-se à iniciativa IKEA Family,
uma parceria que permite aos clientes do nosso shopping usufruir de descontos que podem
chegar até 50% em lojas aderentes!
Com estas ofertas, o MAR Shopping Algarve pretende continuar a ir ao encontro das necessidades
e dos gostos das famílias que nos visitam, e que agora podem continuar a fazer compras nas suas
lojas de eleição a preços muito especiais!
Para beneficiares destas ofertas, só tens de apresentar o teu cartão IKEA Family nas lojas
aderentes do MAR Shopping Algarve e beneficiar de descontos e ofertas fantásticas!
Se ainda não tens o teu cartão IKEA Family, torna-te membro na tua loja IKEA ou junto ao nosso
Balcão de Informações. É rápido e gratuito!
Consulta aqui as lojas aderentes.
Nota | Estes benefícios poderão estar sujeitos a alterações, pelo que aconselhamos a confirmação dos benefícios em
vigor junto de cada loja aderente.

MAR Shopping Algarve extends its advantages by joining the IKEA Family initiative, a partnership that allows
our customers to enjoy discounts that can reach up to 50% in adherent stores!
With these offers, MAR Shopping Algarve intends to keep on meeting the needs of the families that visit us,
who can now continue shopping at very special prices!
And it's so easy to benefit from these offers! To benefit from fantastic discounts and other offers, you only
have to present your IKEA Family card at MAR Shopping Algarve's adherent stores!
If you don't have your IKEA Family card yet, become a member at your IKEA store or at our Information Desk.
It's fast and free!
Check out all the adherent stores here.
Note | These benefits may be subject to change, so we advise you to confirm the benefits in force with each store.

Loja Store

Benefícios Benefits
10% em todos os serviços (desconto não acumulável

Atlantic Car Wash

com outras promoções, vales, campanhas ou ofertas em vigor.)

10% on all services (Discount not combinable with other
promotions, vouchers, campaigns or offers in force.)

Centros Único

5% em compras até 999€
7,5% em compras a partir dos 1000€
10% em compras a partir dos 2000€
5% on purchases up to €999
7.5% on purchases from €1000
10% on purchases from €2000

Farmácia Silveira

Oferta de medição da pressão arterial e dos níveis
da glicémia
Measurement of blood pressure and blood glucose levels
20% de desconto no atendimento permanente
(10h-18h)
20% de desconto nas consultas programadas
de Clínica Geral
10% nos serviços de Medicina Dentária elegíveis*

HPA

*Exodontias simples (Remoção de dentes); Restaurações
simples; Destartarizações; Oferta de 1 consulta (1ª vez)
de avaliação médica (Incluí Ortopantomografia e plano
de tratamentos)

Nota: Estes valores de desconto não são acumuláveis com outros valores
promocionais que estejam em vigor na altura

20% discount on permanent assistance (10 am - 6 pm)
20% discount on scheduled General Practice consultations
10% in eligible Dental Medicine services*

* Simple tooth extractions (teeth removal); Simple restorations;
Scaling; Offer of 1 consultation (1st time) for medical evaluation
(Includes orthopantomography and treatment plan)

Note: These discount values cannot be combined with other promotional
values that are in force.

15% nos serviços de cabeleireiro (excepto serviços de

Jean Louis David

alisamento e extensões)

15% in hairdressing services (except straightening and

hair extension services)

Mister Minit

15% em Reparação de calçado e duplicação de
chaves (não acumulável com outras promoções /
campanhas em vigor)

15% in Shoe repair and key-duplication (not combinable
with other promotions or campaigns in force)

10% (não acumulável com outras promoções em vigor na

O Boticário

loja nem com o saldo no cartão de cliente)

10% (not combinable either with other promotions in force

nor with customer’s card)

50% (em armações + lentes graduadas. Oferta válida
até 31/01/2021)
30% (lentes de contacto; lentes oftálmicas; produtos de

manutenção de lentes de contacto; Armações, excepto
Cartier; óculos de sol, excepto Cartier)

15% (serviços de audiologia)
120€ de desconto na compra de armações + lentes
anti-reflexo
Consultas grátis de Optometria/contactologia
Facilidades de pagamento até 12x s/ juros
(sujeito a aprovação)

Alberto Oculista

Realização de rastreios visuais
Oferta de vouchers
50% (in eyeglass frames + calibrated lenses. Offer valid
until 01/31/2021)
30% (contact lenses; ophthalmic lenses; contact lens maintenance

products; eyeglass frames, except Cartier; sunglasses, except Cartier)

15% (audiology services)
120€ discount on the purchase of eyeglass frames +
anti-reflective lenses
Free Optometry/Contactology Consultations
Payment facilities up to 12 interest-free installments

(subject to approval)

Visual screenings performance
Voucher Offers

Quebramar

10% adicional sobre artigos com desconto.
20% sobre artigos sem promoção, campanhas
e benefícios.
Additional 10% on discounted items.
20% on articles without promotion, campaigns
and benefits.

Salsa

5% numa peça da nova coleção
5% on a new collection piece

