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Refer a Friend - €150 voucher/gift card for both 
Referee and Referrer from 01/04/2020 until 
31/01/2021 for the bookings on the 2020/2021       
academic year.

How to benefit from this offer?

1. You will need to register by clicking on 
Register “here”

2. During your booking process, you must type 
"MDP-RAF-000" in the "Incentives code” box 
in the "Incentive, Agents & Ambassadors" 
section.

3. You must include the Referrer name in the 
box “Additional Requirements” in the section 
“Additional Requirements”.

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

Terms and Conditions

1. The “refer a friend” is open to future residents 
(the Referrer student who has booked a 
room within the property) who recommend 
the Accommodation to a friend (the Referee 
student).

2. The rewards on offer are the sum of €150 
voucher/gift card for both referred student 
and referrer student.

3. The promo applies to all kind of bookings with 
an accommodation period equal or superior 
to 22 weeks.

4. The offer cannot be cumulated with any other 
offer except from the “rebooker” offer.

5. The “Refer a Friend” offer will apply to the 
reservation made from 01/04/2020 until 
31/01/2021.

6. This offer is only applicable to bookings made 

Collegiate - Marquês de Pombal 

Recomenda um amigo e recebe um vale/gift 
card de 150€ para ti, e para o teu amigo, de 
01/04/2020 até 31/01/2021 para as reservas 
para o ano académico 2020/2021.

Como beneficiar desta oferta?

1. Deverás efetuar o registo, clicando em 
Registar "aqui".

2. Durante o processo de reserva, escreve o 
código "MDP-RAF-000" no campo "Código de 
incentivo" na a secção "Incentivo, agentes e 
embaixadores".

3. Deve ainda incluir o nome do amigo que 
o recomendou, no campo "Requisitos 
Adicionais" na secção "Requisitos Adicionais".

4. Tenha atenção: esta oferta apenas será válida 
se seguir todos estes passos!

Termos e condições

1. A oferta “Recomenda um Amigo” é válida 
para futuros residentes (o estudante que 
tenha reservado um quarto na residência) que 
recomendam o alojamento para um amigo (o 
estudante recomendado).

2.  As recompensas que se oferecem 
contemplam um valor 150€ em cartão-
presente ou voucher para ambos, o 
estudante recomendado e para o estudante  
que recomenda. 

3. A oferta é válida para todas as tipologias de 
quartos e para estadias de alojamento para 
períodos superiores a 22 semanas. 

4. A oferta não pode ser acumulada com 
qualquer outra oferta, com exceção da oferta 
de ‘’rebooker’’.

5. A oferta ‘’Recomenda um Amigo’’ será 
aplicável para reservas feitas a partir de 

PT EN



under this terms and conditions. Applications 
received outside of these terms and conditions 
will not be accepted

7. The prize is only on offer in respect of referrals 
leading to new bookings for the 2020/2021 
academic year.

8. The reward is being offered by Collegiate AC Ltd 
on behalf of the Landlord.

9. For Referrer and Referee to be eligible for the 
reward:

a. The Referee student must not currently or 
previously have been a resident of any property 
managed by Collegiate AC Ltd when being 
recommended;

b. The Referee student must have booked a 
room, have completed the accommodation 
period booked and have paid the corresponding 
rent.

10. Once the Accommodations Manager has verified 
eligibility, the referee and the Referrer students 
will receive the prize at the end of the term of 
residency.

11. The incentive is being managed by Collegiate 
AC Ltd Students on behalf of the Landlord who 
reserves the right to suspend, cancel or modify 
the reward at any time (and for any reason) 
without notice.

12. Collegiate AC Ltd ‘s decision in respect of all 
matters to do with the incentive will be final and 
no correspondence will be entered into. 

13. We may provide a prepaid gift voucher.

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

If you have any questions, feel free to contact: 
marquesdepombal@collegiate-ac.com

Collegiate AC Limited 

12 Home Farm, Ardington, Oxfordshire, OX12 8PD, United Kingdom. Registered as a limited company in England and Wales under company number: 7619022

01/04/2020 até 31/01/2021. 

6. Esta oferta só será válida para reservas 
efetuadas sob estes Termos e Condições. As 
candidaturas recebidas fora destes termos e 
condições não serão aceites.

7. O prémio só é oferecido no que respeita às 
referências conducentes à novas reservas para 
o ano académico de 2020/2021.

8. A recompensa é oferecida pela Collegiate AC 
LTD em nome do Proprietário. 

9. Para que o aluno que recomenda e o aluno que 
foi recomendado sejam elegíveis à recompensa:

a. O estudante recomendado não deve residir 
nem ter residido em nenhuma das propriedades 
administrada pela Collegiate AC LTD no 
momento da recomendação;

b. O estudante deverá ter reservado um estúdio 
ou quarto, cumprido com a totalidade do 
período de estadia e estar em dia com todos os 
pagamentos do contrato.  

10. Uma vez que o Responsável do alojamento 
tenha verificado a elegibilidade, o estudante que 
recomenda e os recomendados receberão o 
prémio no final do período de residência. 

11. Este incentivo é administrado pela Collegiate 
AC LTD em nome do Proprietário que se reserva 
no direito de suspender, cancelar ou modificar 
o prémio a qualquer momento (e por qualquer 
motivo) sem aviso prévio. 

12. A decisão da Collegiate AC LTD em relação 
a todas as questões relacionadas com o 
incentivo será definitiva e não serão possíveis 
contestações. 

13. Poderá ser oferecido um voucher, cartão-pré-
pago ou cartão-presente.

14. Será considerado que os candidatos aceitaram 
estes Termos e Condições. 

Caso tenhas alguma dúvida, não hesite 
em contatar-nos:       
marquesdepombal@collegiate-ac.com 


