
 

 
 

Vale de 1.000 euros: Amazon Voucher - BigCity Porto Asprela    
Termos e Condições - Setembro 2022 

1. O incentivo de 1.000 euros em vales da Amazon está aberto a todas as novas reservas da BigCity Porto Asprela, R. 
Manuel Pacheco De Miranda 105 & 113, 4200-804 Porto, Portugal. 

2. O incentivo do voucher em oferta é: 
a. 1.000 euros de voucher Amazon ao reservar um Estúdio Superior com 10 meses de arrendamento. 

3. O voucher será enviado através do email, que foi fornecido pelo Estudante. 
4. O incentivo do voucher está em oferta para novas reservas apenas para o ano académico de 2022/2023.  
1. O incentivo é oferecido pela RATIONAL CIPHER, S.A. (NIF 515652512), cuja morada registada é Rua Latino Coelho 87, 

1050-134 Lisboa, Portugal, 
5. O incentivo está sujeito à disponibilidade de quartos e será entregue por ordem de chegada. 
6. O incentivo está aberto apenas para as 10 primeiras reservas. 
7. O incentivo serve para aumentar o número de reservas para um contrato de arrendamento com uma duração miníma 

de 10 meses. 
8. Para ser elegível para o incentivo: 

a. o Estudante deve reservar um quarto, pagar a sua primeira prestação da renda/ ou o valor total das rendas e 
ter-se mudado para a residência no ano lectivo de 2022/2023. 

b. na fase da reserva, o Estudante deve introduzir '2022 voucher' na caixa do formulário de candidatura que 
solicita detalhes de quaisquer requisitos ou preferências especiais. 

c. o Estudante deve reservar o seu quarto entre 15.09.2022 e 15.10.2022 
9. Para reivindicar o incentivo: 

a. o Estudante deve enviar um e-mail para a recepção: BigCityPorto@beyoo.pt no prazo de 28 dias após a 
reserva do seu quarto na Residência. 

b. ao receber o Formulário de Reserva do Residente, a Recepção verificará a elegibilidade do estudante para 
reclamar o incentivo. 

c. o Estudante não deve ter dívidas de aluguer. 
d. o vale será fornecido como e-voucher através de correio electrónico pago em duas prestações. 500 euros em 

Dezembro de 2022 (até dia 31) e 500 euros em Junho de 2023 (até dia 30). 
10. A data de encerramento do incentivo termina no dia 15.10.2022 ou depois de 10 reservas elegíveis terem sido feitas. 

Não serão aceites candidaturas recebidas fora deste período de tempo.  
11. O incentivo deve ser reclamado até dia 31 de Dezembro de 2022, se não for reclamado até esta data, o estudante 

perderá o incentivo e deixará de ter direito a recebê-lo. 
12. Este incentivo não deve ser usado em conjunto com quaisquer outros incentivos oferecidos pela Beyoo/BigCity Porto 

Asprela. 
13. Este incentivo está aberto a reservas de agentes de referência onde o agente de referência tem um acordo em vigor 

com o CRM Students/Beyoo 
14. O incentivo está a ser gerido por estudantes de CRM/Beyoo que se reservam ao direito de suspender, cancelar ou 

modificar o incentivo em qualquer altura (e por qualquer razão) sem aviso prévio. 
15. A decisão do CRM Student/Beyoo em relação a todos os assuntos relacionados com o incentivo será definitiva e não 

será registada qualquer correspondência.  
16. Os candidatos serão considerados como tendo aceite estes Termos e Condições.  
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