CONDIÇÕES LEGAIS CAMPANHA
“CAMPANHA NOIVOS 22/23”
_____________________________________________________________________________
1.- EMPRESA ORGANIZADORA
BTTB SOC. UNIPESSOAL, LDA, com sede na Rua General Firmino Miguel, 3 – Torre 2 – Fracção A
– 1600-100 Lisboa, com o número de contribuinte 502 332 123 (doravante, “B TRAVEL”)
organiza uma promoção denominada “CAMPANHA NOIVOS 22/23” com a finalidade de
publicitar os seus produtos e serviços.
Para tal, B TRAVEL leva a cabo a presente campanha publicitária (doravante, a “campanha”)
nos termos e condições que se estabeleçam nas presentes bases.
2.- PERÍODO PROMOCIONAL E ÂMBITO TERRITORIAL
A vigência da presente promoção será aplicável para as reservas de viagens de noivos que se
efetuem a partir de 26 de setembro de 2022 às 08:00, até 31 de janeiro de 2023 às 23:59.
B TRAVEL reserva o direito de suspender, dilatar, cancelar ou modificar o período de duração
anteriormente indicado. Neste caso, B TRAVEL compromete-se a dar o mesmo nível de
publicidade à alteração que as presentes condições.
A presente promoção resulta aplicável aos residentes em Portugal.
3.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderá beneficiar-se da promoção os casais, pessoas físicas, maiores de idade,
independentemente da sua nacionalidade, que residam em territorio português e que
adquiram uma viagem de noivos cumprindo os requisitos da campanha.
Esta campanha não é válida para reservas de grupos.
É possível que nos estabelecimentos de alojamento seja solicitado o certificado de casamento
no momento do check-in. O certificado deverá cumprir os requisitos de prazo, isto é, deverá
ser expedido com a antecedencia máxima determinada pelo hotel respeitante à data de inicio
do período de estadia para poder ser beneficiário da presente promoção. Por favor consulte
nas nossas Agências a política de cada estabelecimento para asegurar-se que poderá usufruir
dos descontos.
4.- CONTEÚDO DA PROMOÇÃO
Para obter os benefícios da promoção, os casais deverão formalizar a reserva de uma viagem
combinada de noivos entre os produtos seleccionados e detalhados em continuação,
entregando um depósito na conta da viagem e respeitando as datas de inicio e fim da viagem,
compreendidas entre 01 de novembro 2022 e 31 de outubro de 2023.
A compra poderá realizar-se em qualquer agência B TRAVEL (própria ou franchisada) ou nas
distintas feiras de noivos que a B travel participe dentro do período promocional.
Existem lugares limitados para cada promoção. Uma vez esgotados o número de lugares, não
será possível obter o desconto.
•

Promoção na Agência: selecionada pelo cliente: 7% de desconto sobre os preços
(descontando as taxas) ou 5% de desconto sobre os preços (descontando as taxas) e a

•

oferta de um set de malas, segundo o montante do preço de reserva (sem taxas), da
seguinte forma:
 De 1.200 a 2.200€: trolley grande
 De 2.201 a 3.000€: duas malas
 A partir de 3.000€: três malas
Promoção em Feiras de Noivos: selecionada pelo cliente: 10% de desconto sobre os
preços (descontando as taxas) ou 7% de desconto sobre os preços (descontando as
taxas) e a oferta de um set de malas, , segundo o montante do preço de reserva (sem
taxas), da seguinte forma:




•

De 1.200 a 2.200€: trolley grande
De 2.201 a 3.000€: duas maletas
A partir de 3.000€: três maletas

O descontó a aplicar dependerá do produto contratado e se a reserva for efetuada
numa agência ou numa feira de noivos que a B TRAVEL participe, segundo o indicado
anteriormente.

Os organizadores e produtos aderentes a esta promoção são os seguintes:
•

•

Os fornecedores incluúdos na promoção são os seguintes organizadores de viagens:
Catai, Jolidey, Travelplan, Produto Exclusivo (Travelsens, S.L.), Cruzeiros com Costa
Cruceros y MSC Cruzeiros.
Destinos incluidos*: Canárias, Caraíbas, Costa Rica, Usa & Canadá, Jordânia, Maldivas,
África, India, América Latina, Grandes Viagens, Cruzeiros.

Ao produtos dos organizadores a respeito dos quais não se tenham previsto umas condições
de cancelamento e gestão especificas, será aplicada a política geral de cancelamento e gestão
estabelecida.
*A promoção aplica-se a serviços de viagens e produtos concretos nos destinos indicados.
Assim, não se aplica à totalidade de viagens combinadas nos destinos mencionados, senão
aqueles produtos e serviços determinados que se indicaram como tal na promoção. Por favor
consulte nas nossas Agências a seleção de viagens aderentes a esta promoção.
5.- ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES
A participação na promoção implica a aceitação integra e incondicional das presentes
condições. Assim sendo, os participantes aceitarão o criterio da B TRAVEL para a resolução de
qualquer questão relacionada com as mesmas.
Em caso de força maior ou de que exista uma causa que o justifique, B TRAVEL reserva o
direito de modificar e inclusivamente de anular as presentes condições antes de finalizar o
período de participação, comprometendo-se a comunicar com a suficiente antecedencia
qualquer alteração nas mesmas ou a sua anulação.
6.- CONSERVAÇÃO E VIGÊNCIA
Se alguma das condições resultar contrária à lei, esta circunstancia não afetará as restantes
condições, permanecendo estas plenamente viagens para os efeitos oportunos. B TRAVEL
reserva o direito de cancelar ou efetuar alterações nesta promoção, assim como o descontó

oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através dos meios que considere
oportuno, com a maior rapidez possível.

