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Collegiate -

Collegiate -

Recebe 100€ ou 50€ de volta se és um membro da
ESN LISBOA
Código: MDP-ESN-000

Get 100€ or 50€ Cash Back if you are a member os
ESN LISBON
Code: MDP-ESN-000

Processo de reserva

Booking process

1. Para reservares um quarto e beneficiar da
‘’oferta de desconto ESN’’ precisas fazer o teu
registo em ‘’Registar’’ aqui.

1.

2. No processo de reserva de quarto, terás que
inserir o código ‘’MDP-ESN-000’’ no campo
‘’Insira o código de incentivo’’ na seção
‘’Incentivos e agentes’’.

ESN

ESN

3. A oferta será creditada na tua Conta pessoal
Collegiate depois do primeiro período do
aluguer.
4. Fica atento - A oferta só será válida se seguires
todos os passos deste processo!
Termos e Condições
1. O Credit Back 100€ ou 50€ ESN é válido para
futuros residentes que reservem um quarto na
Collegiate Marquês de Pombal.
2. A oferta só é válida para estudantes que sejam
membros da ESN; Estudantes que queiram
beneficiar desta oferta deverão apresentar um
comprovativo de que são membros de ESN. Os
estudantes poderão apresentar o
comprovativo (cartão de sócio ESN Lisboa)
num prazo máximo de 31 dias após a data de
check in.
3. Students may present the proof (ESN Lisbon
member card) within a maximum of 31 days
after the date of check in.
4. A recompensa da oferta é a soma do Credit
Back 50€ ou 100€.
5. A oferta é válida para reservas de todas as
categorias de quarto nos contratos de
alojamento, 100€ para reservas acima de 44
semanas e 50€ para reservas com menos de
44 semanas durante o ano académico
2020/2021.

4.

Be careful - The offer will only be valid if
you follow this process!

Terms & Conditions
1. ESN €100 or 50€ Credit Back discounted
rate is· open to future residents who book a
room at· the Collegiate.
2. The offer only applies to students who are
members of ESN; students wishing to
benefit from this offer must provide proof of
ESN member. Students will be able to
present the proof (ESN Lisboa membership
card) within a maximum period of 31 days
after the check in date.
3. Students may present the proof (ESN Lisbon
member card) within a maximum of 31 days
after the date of check in.
4. The reward on offer is the sum of
€100
Credit Back.
5. The offer applies to all room type bookings
for lodging agreements, 100€ in bookings
over 44 weeks and 50€ in bookings less
than 44 weeks, during the academic year
2002/2021.
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5. A oferta são é acumulável com outras promoções e
ofertas.
6. Esta oferta só é válida para reservas realizadas sob
estes termos e condições. As candidaturas recebidas fora
destes termos e condições não serão aceites.
7. Esta recompensa é oferecida pela Collegiate AC Ltd
em nome do Proprietário.
8. Para beneficiar da oferta ‘’Credit Back ESN’’ o
candidato deverá estar registado aqui.
9. Depois de realizar o registo, no processo de reserva o
candidato deverá introduzir o código ‘’MDP-ESN-000’’ em
‘’Incentivos e Agentes’’.
10. Uma vez verificada a elegibilidade pelo Gestor do
Alojamento, a oferta será reembolsada como desconto no
pagamento da última prestação do candidato.

11. Cancelamento:

The offer cannot be combined with any other offer.
6 This offer is only applicable to bookings made under
these terms and conditions. Applications received
outside of these terms and conditions will not be
accepted.
7 The reward is being offered by Collegiate AC Ltd on
behalf of the Landlord.
8 To benefit from the “ESN Credit Back Offer” the
applicant will need to
9
the applicant must
the
Code ‘
ESN
’
0 Once the Accommodation Manager has verified
eligibility, the offer will be refunded as a discount on the
applicant last
payment.
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a. A esta oferta aplicar-se-á o habitual período de 14 dias
de cancelamento a partir da data de pagamento da taxa
de reserva.
b. Política de cancelamento geral aplicável.

General cancelation policy apply.

12. A oferta está a ser gerida pela Collegiate AC Ltd em
nome do Proprietário, que se reserva no direito de
suspender, cancelar ou modificar o prémio em qualquer
altura (e por qualquer motivo) sem aviso prévio.
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13. A decisão da Collegiate AC Ltd em relação a todos os
assuntos relacionados com o incentivo será definitiva e
não será registada qualquer correspondência.
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14. Considera-se que os candidatos aceitaram estes
Termos e Condições.

4 Applicants shall be deemed to have accepted these
Terms and Conditions.

Caso tenhas alguma questão, não hesite em contatar:

If you have any questions, feel free to contact:

marquesdepombal@collegiate-ac.com
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