
Termos e Condições do Programa Club Med Embaixador de 2017-2018 

 

(1) O desconto do “Embaixador está disponível 30 dias antes da partida do “Amigo 

Recomendado” e poderá ser usado até 12 meses após esta data. Um email será enviado para 

o embaixador a informá-lo desta informação. O termo “Embaixador” significa qualquer 

agregado familiar com um máximo de dois adultos (com uma conexão conjugal ou 

equiparável) e os seus respectivos filhos menores que declaradamente vivam em Portugal, e 

que um dos quais já tenha estado num Resort Club Med® nos últimos 10 anos. Apenas um 

desconto poderá ser utilizado por cliente. 

 

 

(2) O desconto do “Amigo Recomendado” poderá ser usado pelo mesmo quando este realizar a 

sua primeira reserva. O termo “Amigo Recomendado” significa um agregado familiar com um 

máximo de dois adultos (com uma conexão conjunta ou equiparável) e os seus respectivos 

filhos menores que declaradamente vivam no mesmo endereço, e que sejam um “novo 

cliente” do Club Med® (não possuindo um número de membro Club Med® ou possuindo um 

número de membro Club Med® mas tenha chegado a realizar a sua estadia, nos últimos 10 

anos). Se um dos membros do agregado familiar já tiver realizado uma reserva nos últimos 

10 anos, o pedido será automaticamente recusado pelo Club Med®.   

 

 

(1) (2) Desconto válido no valor de Iva incluído numa reserva feita a partir de 01/11/2017, 

para uma estadia mínima de 7 dias. Este desconto está disponível para uma compra do 

pacote de tudo incluído de um mínimo de 7 dias. Os descontos podem ser combinados com 

outras promoções Club Med®, salvo uma disposição em contrário em condições especiais de 

outra oferta ou salvo uma Oferta de Última Hora, e o total de desconto não deverá exceder 

40% to preço total do cliente. Os descontos não poderão ser combinados entre si (apenas um 

desconto de “Embaixador” por cliente). A reserva é apenas válida em agências Club Med®, 

sendo sujeita à disponibilidade e termos e condições da venda nas brochuras e nos folhetos 

de preço em vigor na data em que o pacote em causa é reservado. Oferta não retroactiva, 

sujeita a disponibilidade. Ao Club Med® são reservados todos os direitos para terminar esta 

oferta em qualquer momento. 

 

(3) 2 500 pontos serão automaticamente adicionados à conta do Embaixador quando o seu Amigo 

Recomendado regressar da sua viagem, com um máximo de 10 amigos recomendados por 

embaixador e por ano. 

 

 


