TERMO
OS & CONDIÇÕES
PLA
ATAFORMA
A VIVER A EXPERIÊN
NCIA
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Responsáável: 014 Meedia Portugall, Lda. NIF 51
10078664. Com sede na Avenida de Berna
nº11 – 5ºº, 1050‐036 Lisboa.
L
Tel. 707
7 501 995 email: help@
@grupo014.p
pt
Titular: Utilizador
U
daa plataform
ma que posssui um cód
digo numéricco de acesso às
experienccias apresenttadas no con
nteúdo da plaataforma.
Código: O código é um elemento promocio
onal constitu
uído por 12 dígitos quee será
entregue ao utilizador para poderr aceder ao conteúdo
c
dessta plataform
ma.
p
da plataforma
p
ao
o titular med
diante
Experiênccia: atividadee que é oferecida pelo parceiro
marcação
o da reserva no sistema da
d plataforma.

Códiggos
Os có
ódigos destinam‐se a maiores
m
de 18
1 anos, ressidentes em Portugal Co
ontinental ou
o nas
Regiõ
ões Autónom
mas da Mad
deira e dos Açores, po
ortadores dee um código
o oferta VIV
VER A
EXPERIÊNCIA.
digo é um eleemento prom
mocional con
nstituído porr 12 dígitos que
q será entrregue ao utilizador
O cód
para poder acedeer ao conteúd
do desta plattaforma.
ma única exp
periência totalmente gratuita, segundo as cond
dições
Cada código dá direito a um
presentado neste
n
site.
indicaadas em cada Parceiro ap
Qualq
quer outro serviço adicio
onal consumido pelo Utilizador (Titular do código
o) deverá serr pago
diretaamente ao Parceiro selecionado, de acordo co
om as suas próprias tabelas de preço e
norm
mas.
O Titular pode optar por atrribuir o prém
mio a outra pessoa, devvendo para ttal fornecer o seu
códiggo. Neste cen
nário passa a ser o Titularr a pessoa qu
ue recebeu o código.
Apenas será aceitte uma marccação de umaa determinad
da experiênccia por Titular e por Códiggo, ou
seja, um Titular com vários có
ódigos tem obrigatoriam
o
ente de esco
olher várias o
ofertas difereentes,
uma por código. Os códigos não são acumuláveis com outras ofeertas/descon
ntos dos Parceiros
respo
onsáveis pelaa realização da
d experiênccia.
Os Tittulares podeerão esclareccer dúvidas através
a
da Linha de Apoio
o do site de 2ª a 6ª feiraa, pelo
telefo
one 707 501
1 995 entre as
a 9h e as 13
3h e as 14h e as 18h (exxceto feriado
os nacionais ou de
Lisboa) ou atravéss do e‐mail help@grupo0
h
014.pt

é
O préémio a atribuir ao Titular é:
Experriências – Sem custo asso
ociado à utilização – nass temáticas Spa&Beleza,
S
Lazer e Aventura.
Ao esscolher umaa experiênciaa, o Titular deve
d
selecio
onar na lista a experiênccia que prettende,

utilizaando para taal os filtros disponíveis. Ao
A escolher a experiênciaa indicar dataas e horas em
m que
preteende usufruirr da sua oferta. Receberrá os contacttos do parceeiro via e‐maail e o vouch
her de
confirmação de reeserva para poder
p
acertaar os pormen
nores da reseerva. Caso haaja necessidaade de
alteraar as datas solicitadas
s
p indisponibilidade do Parceiro serrá contacto pelo mesmo
por
o para
efetu
uar a troca.
É imp
prescindível a entrega desse
d
voucher no estabelecimento do Parceiro responsáveel pela
realizzação do servviço, na data e hora agen
ndadas, sob pena
p
de não realização daa experiênciaa.
Condições das Resservas:
o sujeitas à diisponibilidad
de do Parceiro e às condiçções detalhaadas nas fichaas dos
As reservas estão
mesm
mos. Para geestão das maarcações, tem que se cu
umprir um prazo
p
mínimo de 72h en
ntre o
pedid
do de agendaamento da experiência e a realização da mesma.
Os esstabelecimen
ntos Parceiro
os e as experiências dispo
onibilizadas no
n site podem
m variar duraante a
vigên
ncia do site. A 014 Media Portugal Ldaa. não se responsabiliza pelas
p
fotos apresentadas pelos
Parceeiros. Qualqu
uer reproduçção das mesm
mas é proibid
da.
A não
o comparênccia ou não deesmarcação da
d experiênccia até 5 dias úteis antes d
da data da mesma
m
signiffica a perda total
t
da ofertta.
Cada estabelecim
mento Parceiro aplicará as suas con
ndições habituais de can
ncelamento e em
nenhum caso a 014
0 Media Po
ortugal Lda. poderá mod
dificar essas normas, sen
ndo as mesm
mas da
respo
onsabilidade do Titular.
As offertas publicadas poderãão ser alteraadas ou maiss experiênciaas poderão ser acrescen
ntadas
duran
nte a vigência do site.

o:
Condições Gerais de Utilização
ódigo implicaa a aceitação
o pelos particcipantes doss termos e co
ondições preevistas
A utillização do có
nos presentes
p
Terrmos & Cond
dições.
A 014
4 Media Porttugal Lda. reeserva‐se o direito
d
de eliminar qualquer participaante e não aceitar
a
códiggos que estejam de algum
ma forma a violar os presentes Termo
os & Condições.
Os elementos solicitados nass marcações são de forn
necimento obrigatório. O
Os dados pessoais
serão
o inseridos num ficheiro informático da responsaabilidade da 014 Media P
Portugal Lda. Com
sede na Avenidaa de Berna nº11 – 5º, 1050‐036 Lisboa
L
e destinam‐se eexclusivamen
nte ao
proceessamento da
d presente campanha. O titular tem
t
os direitos de acesso, retificação e
elimin
nação dos dados
d
fornecidos e pod
de exercê‐los pessoalmeente ou porr escrito junto da
moraada indicada (por favor co
onsulte a nosssa política de privacidade para mais detalhes).
A cu
ustódia e reesponsabilidaade pelo código e peelo e‐mail de
d confirmaação corresp
ponde
exclusivamente ao
a detentor do
d mesmo. A 014 Mediaa Portugal Ld
da. não se reesponsabilizaa pela
repossição do código em caso de não utilização, perda,, roubo ou deestruição do mesmo.
O préémio não é convertível em dinheirro nem podee ser vendid
do pelo Titu
ular a terceirros. A
utilizaação do código por partte do Titular implica a in
ntegral aceitaação dos preesentes Term
mos &
Condições.

A 014 Media Po
ortugal Lda. não poderáá ser respon
nsabilizada por
p quaisqueer incidentes que
ocorrram após a atribuição dos prémios ao
os participanttes.
Os caasos omissoss nos presenttes Termos & Condições serão resolvvidos pela 01
14 Media Portugal
Lda. e das suas deecisões não caberá
c
recurso.

