
  

Studyou Porto Asprela  
Desconto despesas mensais (Água, eletricidade e Wi-fi) 

Termos e Condições 

 
A promoção referente ao desconto do valor das despesas é referente a todas as reservas 

feitas no Studyou Porto Asprela Dr. Júlio de Matos 401, 4200-355 Porto, Portugal, antes do 

dia 15 de Junho. As condições aplicam-se : 
      1 .O valor da oferta é um desconto de 60€, por um ano, correspondente ao valor das 

despesas. 

2. O desconto é aplicado a todas as reservas feitas antes do dia 15 de Junho. 

3. O desconto é oferecido pela Beyoo Student Accommodation como operador da 

Studyou Porto Asprela, R. Dr. Júlio de Matos 401, 4200-355 Porto, Portugal.  

 

a.) O contrato com a residência terá que estar concluído, entre a data de 01.05.2021 a 

15.06.2021, ter um período mínimo de 10 meses e ser celebrado no corrente ano 

académico (2021). 

 b.) O potencial residente, deve especificar o seu interesse na promoção quando preenche 

o formulário ou quando efectua algum pedido de informação, por telefone ou por e-mail. 

  

c.) O residente deve ter efectuado o pagamento do depósito, da tipologia reservada 

reservada, antes da data de início de contrato. 

 

d.) O residente terá que ter idade igual ou superior a 18 anos. 

 

e.) O residente não poderá ter mensalidades em atraso, de contratos anteriores. 

 

6. Termos de Aplicabilidade:  

 

a) Após o recebimento da taxa de reserva, o director da residência, confirmará a 

elegibilidade do residente, por forma a ser aplicado o desconto. 

b) Se o residente for elegível, o desconto será aplicado ao residente da Studyou Porto 

Asprela, no início do seu contrato. 

 

7. A promoção termina a 15.06.2021. Todas as reservas recebidas após esta data não serão 

elegíveis da aplicação deste desconto. 

 

8. Esta oferta é gerida pelo operador Studyou Porto Asprela, reservando o direito de 

suspender, alterar ou terminar a oferta a qualquer momento e por qualquer motivo. 

 

9..O valor do desconto em vigor não será trocado por numerário. 

 

 

 


