
CONDIÇÕES LEGAIS CAMPANHA 
“BLACK FRIDAY” 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA 

BTTB UNIPESSOAL, LDA. com N.I.F. nº 502332123, com domicilio social situado na Rua General 
Firmino Miguel, 3, 1º A/B, Torre 2, 1600-100 Lisboa, Portugal (doravante “B TRAVEL”) organiza 
una campanha denominada “BLACK FRIDAY” com finalidade de publicitar os seus produtos e 
serviços. 

Para tal, B TRAVEL realiza a presente campanha publicitária (doravante “campanha”) nos 
termos e condições que se estabelecem nas presentes bases. 

 

2.- PERÍODO PROMOCIONAL E ÂMBITO TERRITORIAL  

A vigência da presente campanha será de 21 de novembro de 2022 às 08h00 até 28 de 
novembro de 2022 às 23h59. 

B TRAVEL reserva o direito de suspender, adiar, cancelar ou modificar o período de duração 
anteriormente indicado. Neste caso, B TRAVEL compromete-se a publicitar esta alteração das 
presentes bases.  

A presente campanha resulta aplicável a Portugal.  

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão beneficiar da campanha aquelas pessoas físicas, maiores de idade, 
independentemente da sua nacionalidade, que residam em território português e que 
adquiram uma viagem cumprindo os requisitos da campanha. 

Esta campanha não é válida para reservas de grupos.  

 

4.- CONTEÚDO DA CAMPANHA 

Para obter os beneficios da campanha, o usuário deverá formalizar a reserva da viagem 
combinada, entre os produtos seleccionados apresentados abaixo, com uma data de partida 
entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de outubro de 2023. Estão excluídas desta campanha as 
reservas que compreendam o período de semana santa (de 31 março 2023 a 07 abril 2023).  

A compra poderá ser realizada em qualquer agência B TRAVEL ou através do site 
https://www.btravel.pt/ dentro do período promocional.  



Os produtos aderentes a esta campanha são os seguintes: 

 

  

Descontos aplicados 
(em euros) 

  

Operador 
turístico Agência Total 

Punta Cana Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Cancún Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Cuba Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Varadero Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Los Cabos Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Costa Rica Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Maurícias Desconto aplicado por pessoa 150 100 (50+50) 250 
Egito Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Jordânia Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Turquia Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Tunísia Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Cabo Verde Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Madeira Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Circuitos na Europa Desconto aplicado por pessoa 30 60 (30+30) 90 
Ilhas Baleares Desconto aplicado por pessoa 30 40 (20+20) 90 
Ilhas Canárias Desconto aplicado por pessoa 30 40 (20+20) 90 
Estadias na Europa Desconto aplicado por pessoa 20 30 (15+15) 50 
 

A primeira parte do desconto é aplicado pelo operador turístico na confirmação da reserva, 
enquanto que a segunda parte do desconto é acrescentada pela agência. 
 
Os operadores turísticos aderentes a esta promoção são os seguintes: Travelplan, Jolidey, 
Produto Exclusivo Ávoris e Nortravel. 
 
Existem lugares limitados para cada produto. Uma vez esgotados os lugares, não será possível 
obter o desconto. 

O desconto será aplicado diretamente no preço final das viagens compradas através da página 
web de B Travel que cumpram os requisitos da campanha, O usuário não poderá ver o 
montante do desconto no detalhe do preço final da reserva, ainda que o mesmo seja 
efetivamente aplicado. 

 
 

  GASTOS POR RESERVA  

  Longa Distância 
Curta e média 
distância  



Os gastos de gestão e cancelamento para os produtos e serviços adquiridos através do canal 
offline (isto é, compras através dos estabelecimentos de venda ao público) serão os seguintes:  

 
 
 
 
Por outro lado, os gastos de gestão e cancelamento para os produtos e serviços adquiridos 
através do canal online (isto é, comprados através da página web B TRAVEL) serão os 
seguintes: 
 
 
 
 

 
 
5.- ACEITAÇÃO DAS BASES 

A participação na campanha implica a aceitação íntegra e incondicional das presentes 
condições. Assim sendo, os participantes aceitarão os criterios da B TRAVEL para a resolução 
de qualquer questão relacionada com as mesmas  

 

Em caso de força maior ou que exista uma causa que assim justifique, B TRAVEL reserva o 
direito de modificar e inclusivamente anular as presentes bases antes que finalize o período de 
publicação, comprometendo-se a comunicar com antecedência suficiente qualquer alteração 
das mesmas ou a sua anulação. 

 

 

6.- CONSERVAÇÃO E VIGÊNCIA 

Se alguma das condições for contrária à lei,  esta circunstância não afetará as restantes 
condições, permanecendo estas plenamente válidas para os efeitos oportunos. B TRAVEL 

Gastos de GESTÃO 
Até 7 dias da data de criação da reserva Sem gastos Sem gastos 
Mais de 7 dias da data de criação da reserva 125 €  55 €  

Gastos de  
CANCELAMENTO 

Até 7 dias da criação da reserva Sem gastos Sem gastos 
Mais de 7 dias da data de criação da reserva 20% 20% 
Entre 60 e 30 dias da data de partida da viagem 80% 50% 
A partir de 29 dias da data de partida da viagem  100% 100% 

  GASTOS POR RESERVA  

  Longa Distância 
Curta e média 
distância  

Gastos de GESTÃO 
Até 72 horas da data de criação da reserva Sem gastos Sem gastos 
A partir de 72 horas da data de criação da reserva 65 € 25€ 
Mais de 7 dias da data de criação da reserva 125 €  55 €  

Gastos de  
CANCELAMENTO 

Até 7 dias da criação da reserva Sem gastos Sem gastos 
Mais de 7 dias da data de criação da reserva 20% 20% 
Entre 60 e 30 dias da data de partida da viagem 80% 50% 
A partir de 29 dias da data de partida da viagem  100% 100% 



reserva o direito de cancelar ou efetuar alterações nesta campanha, assim como no desconto 
oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através dos meios que considere 
oportuno, com a maior rapidez. 

 


