
BASES DA PROMOÇÃO É TEMPO DE RECONQUISTAR O MUNDO 
 
 
BASE 1ª.- OBJETO 
 
Pelas presentes bases, BTTB, UNIPESSOAL LDA. com domicilio social na rua General Firmino 
Miguel, 3 Torre 2-Fração A,  1600-100 Lisboa,  com o NIF 502332123 (daqui em frente B the travel 
brand), organiza uma promoção cuja participação poderão aceder aquelas pessoas físicas maiores 
de idade, que cumpram as condições estabelecidas nas presentes bases.  
 
B the travel brand é o promotor e organizador da presente promoção cujo objeto é a promoção 
comercial dos serviços de intermediação turística e organização de viagens combinadas prestadas 
por B the travel brand.  

 
 
BASE 2ª.- DURAÇÃO E ÂMBITO 
 
A vigência da presente promoção será desde as 00h01 do dia 8 de junho 2021 até às 22h59 do dia 
28 de junho de 2021, hora de Lisboa (Portugal). 
O âmbito territorial da promoção corresponde com o território de Portugal e Espanha.  
 
A participação na presente promoção está aberta a todo o usuário que cumpra as presentes Bases 
Bases e especificamente as Condições de Participação citadas na Base nº 3. 
 
B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de suspender, deferir, cancelar ou modificar  o prazo de 
duração acima indicado sempre que existam causas que o justifiquem, fazendo difusão de tal nas 
redes sociais do organizador.  
 
Igualmente, B THE TRAVEL BRAND reserva o direito a evitar que, sobre esta promoção sejam 
estabelecidos sistemas de especulação ou de negócios. Assim sendo, B THE TRAVEL BRAND 
poderá anular aqueles que façam má utilização desta promoção, realizem atos fraudulentos ou que 
prejudiquem outros participantes. No caso de que B THE TRAVEL BRAND ou qualquer entidade que 
esteja ligada profissionalmente a esta promoção detetem qualquer anomalia ou suspeitem que um 
participante esteja a impedir o normal desenvolvimento da promoção alterando ilegalmente o seu 
registo e/ou participação mediante qualquer procedimento técnico ou informático, ou levando a cabo 
quaisquer atos fraudulentos que sejam contrários à transparência da promoção, B THE TRAVEL 
BRAND reserva o direito de anular e inclusivamente de retirar o prémio de forma automática a todos 
aqueles participantes que tenham beneficiado de forma direta ou indireta deste tipo de ações 
fraudulentas, podendo ainda exercer todas as ações civis ou penais que possam corresponder. 
 

 
BASE 3ª.- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Podem participar na presente promoção todas aquelas pessoas físicas com capacidade de agir 
e de qualquer nacionalidade que cumpram os seguintes requisitos: 
 

1.  Na data do período promocional ser maior de idade. 
2. Formalizar a reserva de viagem em qualquer agência B the travel brand (próprias e 

franchisadas de Portugal e Espanha  e  sites www.bthetravelbrand.com; 
www.bthetravelbrand.pt) dentro do período promocional. 

3. Cumprir as condições de participação. 
 
B THE TRAVEL BRAND reserva o direito de desqualificar os concorrentes que se detetem 
fraudes na inscrição da mesma, assim como de retirar de forma expressa ou não ter em 
consideração para efeitos da presente promoção aqueles participantes que não cumpram as 
condições da promoção.  
 

 
 

http://www.bthetravelbrand.com/


BASE 4ª.- OPERATIVA DA PROMOÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PRÉMIOS  
 
 
OS PRÉMIOS 
 
4.1 Participação 
 
Os participantes devem formalizar a reserva de viagem através de qualquer agência B the travel 
brand (próprias ou franchisadas e site www.bthetravelbrand.com e www.bthetravelbrand.pt) 
dentro do período promocional.  
As reservas devem ter um depósito na conta com mínimo de 25% do total no momento de efetuar 
a reserva. 
Para reservas realizadas no período promocional e para viagens com partidas entre 07 junho a 
31 de dezembro de 2021. 
 
4.2 Designação dos vencedores 
 
Para a presente promoção existirão 5 vencedores. No dia 1 de julho de 2021 serão selecionados 
os vencedores de forma aleatória através da plataforma de sorteios online Easypromo, entre 
todos os participantes que cumpram as presentes bases. 
No dia 2 de julho de 2021 será publicado o nome dos vencedores nas Redes Sociais da B the 
travel brand e no blog e serão contatados por telefone. 
 
4..3 Prémio 
AS SUAS FÉRIAS PODEM SER GRÁTIS 
 
A B the travel brand assumirá o montante máximo de três mil euros (3.000€) do montante total 
da reserva do vencedor. No caso de que o montante da reserva seja de valor superior, a 
diferença entre o montante total da reserva e os 3.000€ deverão ser assumidos pelo cliente. O 
montante da reserva que se terá em conta será o dos serviços reservados na data do sorteio, no 
caso de se acrescentar serviços posteriormente os mesmos não serão tidos em conta. Se a 
reserva for inferior a 3.000€ a B the travel brand assumirá a 100% a mesma.  
O prémio é pessoal e intransmissível para o titular da reserva (não é para o total de membros da 
reserva). Para que o prémio possa ser aplicado a uma reserva é obrigatório que o titular da 
mesma seja passageiro da reserva. Ao entregar o prémio, o premiado deverá identificar-se com 
o seu C.C. 
 
A B THE TRAVEL BRAND não responderá no caso de que existam problemas ao desfrutar dos 
serviços, devendo gerir  correspondente reclamação diretamente com o fornecedor dos serviços. 
 
 
A B THE TRAVEL BRAND não será responsável por pagar qualquer tipo de gastos que não estejam 
expressamente contemplados nos pontos anteriores.  
 
A B THE TRAVEL BRAND  reserva o direito de substituir o premio por outro de características 
similares e igual ou superior valor quando por causas alheias à sua vontade não atribuir o premio 
pretendido. 
 

O prémio não é possível de ser trocado por nenhum outro produto ou serviço, não é reembolsável 
por nenhum outro conceito ou valor em dinheiro. 
 
Passado o prazo de 15 dias, desde a comunicação ao vencedor, se não tiver aceitado o prémio, 
seja qual for o motivo para tal, se entenderá que renuncia ao prémio. 
 
O prémio da presente promoção não poderá ser objeto de troca, alteração, compensação, nem cessão. 
O vencedor não poderá ceder o direito de receber o prémio em qualquer forma a terceiros. Nem a B 
THE TRAVEL BRAND nem as agências associadas ou entidades colaboradoras abonarão honorários, 
gastos ou algum tipo de retribuição, distinto do premio acordado para o vencedor do concurso 
promocional. 

 

http://www.bthetravelbrand.com/
http://www.bthetravelbrand.pt/


 
No caso de impossibilidade manifesta para contatar o vencedor, por erros nos dados facilitados por 
este, falha informática ou qualquer outro motivo alheio à vontade de B THE TRAVEL BRAND,  B THE 
TRAVEL BRAND ficará isento de qualquer responsabilidade e da obrigação de entregar o prémio em 
questão.  

 
 
BASE 5ª.- LIMITES E AUTORIZAÇÕES 

É proibida a participação no concurso promocional de empregados do Grupo Empresarial Ávoris,  
assim como seus  cônjuges, ascendentes ou descendentes, nem aquelas pessoas que tenham 
participado direta ou indiretamente na elaboração e/ou desenvolvimento desta promoção. O 
incumprimento desta regra supõe a perda do premio obtido ao vencedor que ostente tal condição. 

BASE 6 ª.- GERAL   

 
Se alguma das condições anteriores resultar contrária a direito, esta circunstância não afetará o resto 
do conteúdo das bases, permanecendo estas plenamente vigentes para os efeitos oportunos. A B 
THE TRAVEL BRAND reserva o direito de cancelar ou efetuar alterações neste concurso promocional 
assim como no premio oferecido, comprometendo-se a anunciar dita alteração através dos meios que 
considere oportunos, com a maior rapidez. A participação no concurso promocional implica a plena 
aceitação das presentes bases assim como o total conhecimento das mesmas.   
 
A B THE TRAVEL BRAND fica exonerado de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de 
qualquer natureza que possam dever-se à falta temporal de disponibilidade ou de continuidade do 
funcionamento da WEB mediante no qual se participa na promoção, e em particular, ainda que não 
de modo exclusivo, às falhas no acesso às distintas páginas, envios de formulários de registo através 
da internet, etc. 

 
 
BASE 7ª.-      IMPACTO FISCAL 
 
O prémio objeto desta promoção estará sujeito à normativa fiscal em vigor aplicável em cada momento 
e às suas disposições de desenvolvimento. Dita normativa aplicável poderá sujeitar a tributação o 
citado premio, dependendo da residência do premiado e o valor do premio, sendo em todo o caso o 
custo fiscal assumido na íntegra pelo vencedor do premio, assim como as obrigações tributárias que 
daí derivem.  
 

BASE 8ª.- PROTEÇÃO DE DADOS E DEPÓSITO  

 
Em conformidade com o disposto na normativa vigente em matéria de proteção de dados, informamos 
que os dados que nos facilita por meio do presente formulário serão tratados por BTTB Unipessoal 
LDA, com domicilio na rua General Firmino Miguel, 3 Torre 2-Fração A, 1600-100 Lisboa com o NIF 
502332123 (daqui em frente, “B the travel brand”), com a finalidade de gerir a sua participação no 
presente sorteio da “B the travel brand” . Os dados pessoais a que se tenha acesso serão tratados 
durante a duração do sorteio. Neste sentido, “B the travel brand” conservará os dados pessoais uma 
vez terminada a sua participação no sorteio, devidamente bloqueados, durante o prazo de prescrição 
das ações que possam derivar-se da relação que se mantenha com o participante.  

Para mais informações: https://www.bthetravelbrand.pt/paginas/politica-de-privacidad 

 
 
BASE 9ª.- OUTRAS DISPOSIÇÕES 
Facebook Inc, Twitter Inc e Instagram LLC não patrocinam, avaliam ou administram de modo 
algum esta promoção, nem estão associadas à mesma. Desta forma, deixa-se expressamente 
claro que Facebook Inc, Twitter Inc e Instagram LLC estão completamente desvinculados da 
presente ação promocional. Os participantes estão informados que estão a facilitar os dados 
pessoais a B THE TRAVEL BRAND e não a Facebook Inc, Twitter Inc ou Instragram LLC, ao 
participar na presente promoção. 
 
 
BASE 10ª.- FORO APLICÁVEL 

https://www.bthetravelbrand.pt/paginas/politica-de-privacidad


 
Para o conhecimento de qualquer litígio que possa derivar-se quanto à interpretação ou aplicação das 
presentes bases, tanto B THE TRAVEL BRAND  como os participantes desta promoção são 
submetidos  expressamente à jurisdição e competência dos Julgados e Tribunais de Lisboa com 
renuncia expressa a qualquer outro foro próprio, que pudera corresponder, isto entendido sem 
prejuízo da aplicação do disposto com caráter imperativo na normativa de consumidores e usuários.  

 
 
 


