
 
 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO PROMOCIONAL 

“VOOS15” 

 

O código promocional “VOOS15” (a seguir denominado de 

“Código Promocional”) concede ao detentor o direito a um 

desconto de QUINZE EUROS (15 EUR), sujeito às seguintes 

condições: 

 

1.1 Pode ser resgatado a partir de 1 de abril de 2016 a partir 

das 00.01 CET até 31 de Dezembro de 2016 às 23:59 CET (a 

seguir denominados de “Termos de Utilização”) em compras 

efetuadas através das Aplicações da eDreams para iPhone e 

Android (a seguir denominadas de “as Aplicações”). Não 

obstante o acima indicado, a eDreams reserva-se o direito, se 

assim o entender, de prorrogar ou de alterar os Termos de 

Utilização ao anunciar publicamente essa decisão através dos 

meios adequados.  

 



 

1.2 O desconto será comunicado nos canais PT da eDreams 

(www.edreams.pt), no seu website (www.edreams.pt) e em 

campanhas externas. Este desconto só pode ser resgatado 

exclusivamente em Portugal.    

 

1.3 Este desconto é aplicado automaticamente ao valor 

correspondente da compra de serviços de bilhetes de avião de 

ida e volta, excluindo outros produtos ou serviços que possam 

ser comprados nas aplicações, que não bilhetes de avião (ou 

seja, reserva de hotéis, rent-a-car, seguros de viagem, bilhetes 

de comboio, etc.). De acordo com o acima indicado, a 

expressão “valor da compra” corresponde ao preço total dos 

bilhetes de avião de ida e volta, excluindo expressamente 

gastos de gestão, despesas sobre o método de pagamento 

utilizado ou outros produtos ou serviços que possam ser 

comprados através das Aplicações, que não bilhetes de avião 

(por exemplo, reserva de hotéis, rent-a-car, seguros de viagem, 

bilhetes de comboio, etc.). 

 

1.4 Para resgatar o desconto, o detentor tem de introduzir 

o Código Promocional durante o processo de reserva, em que o 

desconto de QUINZE EUROS (15 EUR) sobre o valor total da 

http://www.edreams.com/


 

sua reserva será aplicado automaticamente, excluindo outros 

produtos ou serviços que possam ser adquiridos através das 

Aplicações da eDreams e que não estejam associados a um 

bilhete de avião.  

 

1.5 O Código Promocional não pode ser substituído, 

trocado ou resgatado por dinheiro ou combinado com outras 

ofertas ou promoções da eDreams.  

 

1.6 Esta promoção é organizada pela Vacaciones 

eDreams, S.L.U. (a seguir denominada por “eDreams”), com 

sede social em Passeig de la Zona Franca, 191-205, Planta 1ª, 

08038 – Barcelona (Espanha) e Número de Identificação Fiscal 

B61965778. 

 

 

 


