
Pode receber o reembolso total do seu Voo+Hotel! 

- Confirmo que quero participar no concurso e que li os termos e condiçoes do mesmo. 

1. Este concurso é organizado por: Vacaciones eDreams SL n. B61965778, com sede em Conde de 

Peñalver, 5, 1º ext. Izq., 28006, Madrid, Espanha 

2. Local, data e hora do sorteio:Este sorteio realizar-se-á no website www.edreams.pt, 

www.edreams.es e www.edreams.fr (doravante designadas por "Páginas Promocionais") no período 

compreendido entre 15:00 GMT de 18 de Junho de 2018 a 23: 59h GMT de 24 de junho de 2018 

(doravante denominado "Período do sorteio"). O sorteio é gerido em Espanha, contudo usuários de 

França e de Portugal também podem participar. A seleção dos vencedores, de acordo com as 

disposições destas regras, será no escritório da eDreams em Calle Bailén, 67-69, 08009- Barcelona, 

Espanha, no dia 28 de Junho às 12:00 GMT, através de um sistema de combinações aleatórias. 

3. Participantes elegíveis: Qualquer pessoa que preencha os seguintes requisitos pode inscrever se 

neste sorteio: (1) ter pelo menos 18 anos de idade, (2) residir em Espanha, França ou Portugal, em 

relação a cada respectiva Página de Promoção (doravante "Participantes"), (3) fazer uma reserva 

não cancelavél de voo + hotel das 15:00 GMT de 18/06/2018 até às 23:59 GMT de 24/06/2018 (“o 

termo”) na respetiva Página de Promoção. Todos os funcionários, parceiros, funcionários e / ou 

membros da família da eDreams não podem participar na promoção. 

4.Como participar - Ao finalizar a sua reserva, uma mensagem aparecerá no seu ecra perguntando 

se deseja participar no sorteio, ou seja, se quer ser elegível para ser reembolsado até € 1.000 na sua 

reserva de voo + hotel. 

5. Prémio - Por website será selecionado 1 vencedor. O vencedor receberá o reembolso do valor 

total da sua reserva de voo + hotel, até um limite 1.000 € (IVA incl.) no prazo de 10 dias úteis após o 

check-out do hotel. O reembolso será creditado no cartao de crédito do cliente vencedor. 

6. Termos e Condições: 

- O prémio é pessoal e não pode ser trocado por outros bem serviços, dinheiro ou outros ganhos 

financeiros e não pode ser usado em conjunto com quaisquer ofertas especiais, descontos ou 

promoções. 

- Impostos adicionais, taxas e outras despesas relacionadas com prémio - Voo+Hotel (excluindo 

serviços adicionais adquiridos) dado neste sorteio devem ser pagos pelo vencedor, com exceção dos 

custos assumidos pela entidade organizadora conforme divulgado nestas regras. 

- O vencedor será responsável por possíveis obrigações fiscais decorrentes deste prémio. Uma Carta 

de Aceitação do Prémio, incluindo o valor do mesmo, será entregue aos vencedores para que eles 

possam cumprir suas obrigações fiscais, caso seja aplicável. 

7. Comunicação dos Vencedores: Uma vez que o sorteio seja realizado, os vencedores serão 

contactados pelo serviço de atendimento ao cliente da eDreams. Ao participar neste concurso, 

concorda em ser contactado pela eDreams e dá o seu consentimento para receber mensagens de 

marketing da eDreams referentes a este sorteio. 

8. Dados Pessoais. De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE 2016/679, de 

27 de abril de 2016, informamos os Participantes que os dados pessoais fornecidos serão 

adicionados a um arquivo de dados pessoais de propriedade do organizador. Estes dados serão 

processados para garantir a participação no concurso. A qualquer momento, os participantes podem 

tornar efetivos seus direitos de acesso, retificação, exclusão, opressão e limitação de tratamento, 

enviando seus pedidos para o endereço de e-mail dpo@edreamsodigeo.com. 

9. Aceitação dos Termos e Condições.- Informamos a todos os participantes que o simples ato de 

participar no sorteio implica a total aceitação dessas regras. A Vacaciones eDreams SL reserva-se o 

direito de modificar estas condições.9. Regulamento.-  

10. Esta promoção será regida por estes termos e condições, bem como pelos Termos e Condições 

da eDreams. 

Ao participar neste sorteio, declara que aceita incondicionalmente estes Termos e Condições." 


