TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO "VOOS15"
O código promocional "VOOS15" (a seguir denominado por "Código de promoção")
concede ao detentor o direito a um desconto de 15€, sujeito aos seguintes termos de
utilização:

1. Pode ser resgatado a partir de 01/10/2017 a partir das 00.01 horas CET até
31/03/2018 às 23:59 horas CET (a seguir denominados por "Termos de Utilização") nas
compras de reservas de voos com valor mínimo de 100€ efetuadas a través das apps da
eDreams para iPhone e Android (a seguir denominadas por "as apps").
2. O desconto será comunicado nos canais do Website da eDreams (www.eDreams.pt),
no seu próprio website (www.eDreams.pt) e em campanhas externas. O desconto só
pode ser resgatado no mercado da app em PT.
3. Este desconto aplica-se ao montante correspondente à compra de serviços de bilhetes
de avião, excluindo outros produtos ou serviços que podem ser comprados nas apps para
além dos bilhetes de avião (hotéis, rent-a-car, seguro de viagem, bilhetes de comboio,
etc.). De acordo com o anteriormente mencionado, o termo "montante da compra" é o
preço total dos bilhetes de avião, excluindo expressamente taxas de aeroporto, taxas de
serviço, despesas relacionadas com o método de pagamento utilizado ou outros produtos
e serviços que podem ser comprados através das apps que não sejam bilhetes de avião
(por exemplo, hotéis, rent-a-car, seguro de viagem, etc.)
4. Para resgatar o desconto, o detentor tem de introduzir o Código de promoção durante o
processo de reserva, em que o desconto de quinze euros sobre o valor total da sua
reserva será aplicado automaticamente, excluindo outros produtos ou serviços que
possam ser adquiridos através das apps da marca e que não estão associados a um
bilhete de avião.
5. O mesmo Código de promoção pode ser utilizado várias vezes durante o Período
promocional (se o seu detentor tiver efetuado várias compras durante o Período
promocional de acordo com as condições acima mencionadas), mas em caso algum
poderá ser substituído, trocado, reembolsado ou transferido, nem poderá ser utilizado

mais do que uma vez na mesma reserva, ou em combinação com outras ofertas ou
promoções da marca.
6. Para participar nesta promoção, deve ter 18 ou mais anos.
7. Em caso de cancelamento ou modificação, aplicam-se os Termos e Condições Gerais
da eDreams.
8. A utilização indevida do Código de promoção é proibida e pode constituir fraude.
9. Esta promoção é organizada pela Vacaciones eDreams, S.L. (Sociedad Unipersonal).
Sede social em c/ Conde de Peñalver, 5, 1º Ext.Izq, 28006 Madrid, Espanha. Número de
IVA ESB-61965778. Inscrita no Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36897, Folio 121,
Hoja M-660117. Agência de viagens licenciada e agente autorizado pela IATA.

