
Termos e condições da oferta 
 

Período da oferta 
 

Das 12:01 de 19/02/2018 até às 17:59 de 28/02/2018 (o "Período promocional") em www.edreams.pt 

eDreams, em parceria com a Rental Cars, disponibiliza reservas de rent-a-car no website. O desconto está sujeito a 

estes Termos e condições e aos Termos e condições da Rental Cars.  

A oferta é válida para os pontos de recolha selecionados, em que o local de levantamento deverá ser reservado com 

pelo menos 14 dias de antecedência e por um período de aluguer inferior a 2 dias. 

Preço 

É aplicado um desconto até 50% nas taxas online normais disponíveis no website na reserva de levantamentos em 

aeroportos e localizações no centro selecionados de determinados fornecedores. 

Nota: colaboramos com vários fornecedores em cada localização e muitas vezes os automóveis da mesma categoria 

têm preços diferentes. Alguns fornecedores não aplicam descontos e como tal não irão aparecer nesses alugueres em 

particular. A taxa mais barata antes da venda pode não ser a taxa com desconto no dia da venda.  

Quaisquer orçamentos só são válidos na data em que são efetuados e não são válidos após esse período.  

A oferta está sujeita a disponibilidade. Os preços mudam rapidamente com base na procura e disponibilidade e 

durante o período da oferta, é possível que os automóveis mais baratos sejam reservados antes. 

Cancelamentos, alterações e produtos excluídos 

 
A oferta do desconto só se aplica ao preço de rent-a-car apresentado no website.  

Esta oferta aplica-se a todas as novas reservas efetuadas para o destino de venda específico e não pode ser aplicada a 

reservas existentes ou aplicadas retroativamente. As reservas efetuadas antes do período da oferta, canceladas e 

remarcadas durante o período da oferta não são elegíveis para desconto. 

O desconto não se aplica a nenhum extra reservado com antecedência, como franquia de seguro e depósito de 

garantia e produtos GPS, ou quaisquer outras opções e taxas adicionais.  

O desconto não pode ser combinado com outra oferta, promoções, descontos ou semelhantes. 

Durante o Período da oferta, não existe um número máximo de reservas permitido. A venda está sujeita à 

disponibilidade. 

Após a reserva ser confirmada, será possível efetuar pequenas alterações à reserva, como adicionar o nome de novos 

condutores ou adicionar extras com reserva prévia. As grandes alterações, como alterar a hora, data e local de 

recolha e entrega ou alterar o grupo automóvel reservado, por exemplo, são possíveis mas poderão originar a 

eliminação do desconto, e poderá igualmente ser responsável por quaisquer taxas adicionais que podem ser 

aplicadas como resultado dessas alterações. 



Caso pretenda cancelar a reserva do seu aluguer de carro a qualquer momento, aplica-se a política de cancelamento e 

taxas normais. 

Todas as reservas que têm de ser confirmadas num prazo de 48 horas são elegíveis para o desconto, desde que a 

reserva original seja confirmada pelo fornecedor. Se não for possível confirmar a reserva original num prazo de 48 

horas, ainda poderá ter direito ao desconto, desde que reserve novamente o seu aluguer de carro num prazo de 48 

horas após a notificação de que a sua reserva original não pôde ser confirmada. As reservas de rent-a-car são 

efetuadas em colaboração com o nosso parceiro Rentalcars. 

Rentalcars.com, marca registada de TravelJigsaw Limited, com sede social em 100 New Bridge Street, London, 

EC4V 6JA, com o número: 05179829. Número de IVA: GB 855349007 ID: 2B468. 

  


