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Collegiate Marquês de Pombal

Collegiate Marquês de Pombal

Oferta "Early Arrival"

Early Arrival Offer

Já estão disponíveis as reservas para o anoo
académico 2020/2021.

Bookings for tenancies commencing next
academic year 2020/2021 are now open.

Os estudantes que tenham reservado conosco
para o aoo académico 2020/2021 poderão
mudar-se em durante Julho e Agosto.
Ofecemos aos estudantes una semana gratuita
em Julho ou Agosto por cada semana que
tenham reservado no mesmo mês.
As semanas podem ser utilizadas entre o dia 3 de
Julho até o início da data da reserva.

Students who have booked for 2020/2021
Academic Year will be able to move in during July
and August.

Como beneficiar deste oferta?

How to benefit from this offer?

1.

1.

Para reservar um quarto e beneficiar da
oferta/desconto "EARLY ARRIVAL" deverás
registar-te clicando em" Registar " aqui

2. Durante o processo de reserva, deves
escrever "MDP-EAR-000" no campo "código
de incentivos", em "Descontos e ofertas
especiais", na secção "Incentivos e agentes".
3.

Tem atenção: a oferta só será válida se
seguires estes termos e condições.

We are offering students one week free in July or
August for every week that they have booked.
Weeks can be taken between 03 July until the start
of their tenancy.

To book a room and benefit from the "EARLY
ARRIVAL" offer discounted rate” you will
need to register by clicking on ‘Register’ here

2. In your booking process, you must type
"MDP-EAR-000" in the "Incentive code box"
in the "Incentive & special offers", under
“Incentives and Agents” section of the
booking process.
3.

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

Termos e Condições

Terms & Conditions

1.

1.

A oferta de reserva antecipada, “EARLY
ARRIVAL”, está aberta para novas reservas
para o próximo ano académico.
2. A oferta se aplicará a todas as tipologias de
quartos para reservas com duração de 44 e
51 semanas.

The “EARLY ARRIVAL” Offer is open to all new
bookings for next academic year.

2. The offer applies to all room types and for 44
and 51 weeks tenancy length booking
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3. Os estudantes que tenham reservado conosco para o
ano académico 2020/2021 poderão mudar-se durante
Julho ou Agosto. Ofecemos aos estudantes una semana
gratuita em Julho ou Agosto por cada semana que
tenham reservado no mesmo mês. As semanas podem
ser utilizadas entre o dia 3 de Julho até o início da data
da reserva.
4. Aplicam-se as políticas de reservas gerais e locais, de
vendas e de cancelamento da Collegiate AC Group.
5. Este oferta não é acumulável com outras ofertas.
6. A oferta de reserva antecipada é válida entre
01/04/2020 hasta e 03/07/2020.
7. Esta campanha se aplicará a reservas efetuadas sob
estes termos e condições. As candidaturas recebidas
fora destes termos e condições não serão aceites.
8. Esta oferta é oferecida pela Collegiate AC Group em
nome do Proprietário.
9. Para beneficiar desta oferta: depois de registar-te no
nosso site, deve introduzir o Código 'MDP-EAR-000' no
campo "código de incentivos", em
"Descontos e ofertas especiais", na secção "Incentivos e
agentes".

3. Students who have booked for 2020/2021 Academic
Year will be able to move in during July or August. We
are offering students one week free in July or August for
every week that they book. Weeks can be taken
between 03 July until the start of their tenancy.
4. General & local booking, sales and cancellation
Collegiate AC Group policies applies as well as local
sales regulations.
5. The offer cannot be cumulated with any other offer.
6. The early bookings offer is open from
01/04/2020 to 03/07/2020.
7. 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.
8. The reward is being offered by Collegiate AC Group
on behalf of the Landlord.
9. To benefit from this offer: After registration, the
applicant must introduce the Code ‘MDP-EAR-000’ in
"Incentives, agents and special offers"

10. Cancelamento:

10. Cancelation :

a. Dispõe de 14 dias desde a confirmação da reserva para
cancelar sem penalizações.
b. Os estudantes podem cancelar sem custo até o dia 30
de Julho de 2020 se pudere comprovar que não
estudarão mais em uma Universidade no distrito de
Lisboa, apresentando assim uma matrícula de uma outra
universidade em outro distrito, fora de Lisboa.
11. Este incentivo é gerido por CollegiateAC Group em
nome do Proprietário, que se reserva no direito de
estender, suspender, cancelar ou modificar este incentivo
a qualquer momento (e por qualquer razão), sem aviso
prévio.
12. A decisão da Collegiate AC Ltd em relação a este
incentivo será definitiva, não serão objeto de discussão
para possíveis contestações e nenhuma correspondência
será registada.

a. The usual 14 days cooling period will apply to this offer
from the booking fee payment date onwards.
b. Students will be able to cancel without cost until July
30th 2020 assuming they can prove they will not study in
Lisbon during the academic year 2020/21. You will need
to provide Collegiate with a payment letter
(Matricula) from an Higher Education Institution from a
different Distric.
11. The incentive is being managed by Collegiate AC
Group Students on behalf of the Landlord who reserves
the right to extend, suspend, cancel or modify the prize
at any time (and for any reason) without notice.
12. Collegiate AC Group‘s decision in respect of all
matters to do with the incentive will be final and no
correspondence will be entered into.
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13. Considera-se que os candidatos aceitaram
estes Termos e Condições.
Se tens alguma questão ou dúvida não hesite em
contatar-nos:
marquesdepombal@collegiate-ac.com

13. Applicants shall be deemed to have accepted
these Terms and Conditions.
If you have any questions, feel free to contact:
marquesdepombal@collegiate-ac.com
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