
 
 

RUA DAS CERCAS, EDIFICIO LAGOA RESIDENCE 3, N.º 11 - 3° G, 8400-448 LAGOA, ALGARVE - PORTUGAL  
+351 919 945 605     EMAIL: INFO@TRAVELTOALGARVE.COM 

WWW.FACEBOOK.COM/TRAVEL2ALGARVE  |  WWW.TRAVELTOALGARVE.COM 

 

TERMOS E CONDIÇÕES 
CAMPANHA MEMBER GET MEMBER FACEBOOK 

Para premiar e compensar os seguidores e amigos do Facebook da Travel to Algarve que angariem imóveis para o portefólio da 

empresa, de 1 de Novembro de 2019 a 31 de Março de 2020, a Travel to Algarve atribuirá a oferta de vouchers de desconto em reservas 

efectuadas nos seus imóveis. 

DEFINIÇÕES E DESTINATÁRIOS 

Entidade promotora: A Dreams Sunday Rental Homes, Lda. (detentora da marca registada Travel to Algarve) levará a cabo a campanha 

Comercial “Member Get Member” que obedecerá às condições estabelecidas neste regulamento. Esta campanha destina-se a todos os 

seguidores e amigos do Facebook da Travel to Algarve que angariem imóveis para o portefólio da empresa. 

MECÂNICA DA CAMPANHA 

A campanha é válida de 1 de Novembro de 2019 a 31 de Março de 2020, para a primeira angariação, sendo válida durante 36 meses 

após assinatura do primeiro contrato com o novo proprietário. Para participar o participante terá de angariar imóveis para o portefólio 

da empresa, obedecendo a todas as seguintes condições: 1) Imóveis com ou preparados para obedecer à legislação do Alojamento 

Local; 2) Angariações com contrato de parceria com a entidade exploradora do imóvel de 24 meses, mínimo, com possibilidade de 

extensão a tempo indeterminado; 3) Disponibilização de datas no mínimo de 50% do total do ano civil, em que, em época alta (1 de 

Julho a 31 de Agosto), tenha disponibilizado 7 semanas para reservas Travel to Algarve; 

OFERTAS 

O participante que cumpra todos os requisitos enunciados no ponto anterior, será premiado com voucher de desconto em reservas 

efectuadas nos seus imóveis, nos seguintes moldes. A oferta é atribuída da forma descrita neste regulamento, não sendo a mesma 

convertível em dinheiro e terminará na data estipulada neste documento. 

 

Número de imóveis angariados Valor do Voucher por angariação 

1 a 3 Apartamentos 75,00€/Apartamento 

4 ou mais Apartamentos 100,00€/Apartamento 

1 a 3 Moradias 150,00€/Moradia 

4 ou mais Moradias 200,00€/Moradia 

 

ATRIBUIÇÃO DAS OFERTAS 

Para reclamar a oferta, o participante deverá entrar em contacto através do email info@traveltoalgarve.com após 12 meses da 

assinatura de cada contrato com o proprietário desde que cumpra as condições mencionadas. O voucher será automaticamente gerado 

e poderá ser usado até 12 meses após a sua emissão. O voucher ou vouchers poderão ser usados em reservas em imóveis do portefólio 

da página www.traveltoalgarve.com, em qualquer altura do ano, com estadias mínimas de 5 noites, excepto em época alta, que serão de 

7 noites. Para a oferta atribuída, cujo participante não reúna todas as condições neste regulamento descritas e/ou tenha desejado não 

receber a oferta não será atribuída a outro cliente. 

ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Dreams Sunday Rental Homes, Lda. não se responsabiliza por qualquer violação de direitos de autor e/ou outros atos ilícitos 

praticados pelos participantes no âmbito desta Campanha. A participação na campanha pressupõe o conhecimento e implica a aceitação 

integral e sem reservas pelos participantes do presente regulamento. Qualquer incumprimento destas regras poderá levar a Dreams 

Sunday Rental Homes, Lda. a negar a atribuição da oferta. A Dreams Sunday Rental Homes, Lda. reserva o direito de, a qualquer 

momento, alterar o regulamento desta campanha ou cancelar o mesmo. Ao participar na campanha, o participante aceita 

automaticamente as condições deste regulamento, acatando as regras nele estabelecidas e autorizando automaticamente que o seu 

contacto possa ser usada em futuras ações de divulgação da referida ação e/ou de outras que a Dreams Sunday Rental Homes, Lda. 

possa desenvolver. Os dados pessoais fornecidos pelo participante serão armazenados em ficheiros destinados à gestão da campanha. 

No caso de serem divulgados pelo participante dados pessoais de terceiros, por qualquer forma no âmbito da campanha, o participante 

garante ter informado esses terceiros e ter obtido dos mesmos o consentimento necessário. Os dados pessoais serão tratados para o 

desenvolvimento e gestão da campanha autorizando o participante a cedência dos mesmos a terceiros para esse efeito, caso tal venha a 

revelar-se necessário. Se durante o período de vigência da campanha ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta ou algum facto 

externo, fora do controle da empresa organizadora, que afete o bom funcionamento da campanha, a Dreams Sunday Rental Homes, 

Lda. reserva o direito de alterar, encurtar, atrasar, prolongar ou cancelar o mesmo, dando informação sobre esse facto na página de 

Facebook da Travel to Algarve sendo tais alterações eficazes após essa publicitação. Quaisquer pedidos de informação ou reclamações 

referentes à campanha deverão ser dirigidos por escrito, através do e-mail info@traveltoalgarve.com. 
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