Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto
Recebe 100€ ou 50€ se és um estudante da Universidade Católica Portuguesa - Porto. Get 100€ or 50€
Cash Back if you are a University Católica Portuguesa - Porto student.
Códigos/Codes:
•
•

POR_UCP_AY
POR_UCP_SM

O que precisas fazer?
What do you need to do?
Para reservares um quarto e beneficiar desta oferta deves seguir uma opção das seguintes:
To book a room & benefit from the offer you must follow the one of the below:
- Se queres reservar um ano académico – min 285 dias - através do nosso website, insere o
código POR_UCP_AY na secção 4 no processo de reserva ‘’Seleciona o pagamento’’.
If you want to book an academic year - min 285 days - through our website, please enter the
code POR_UCP_AY in section 4 in the booking process ''Select payment''.
- Se queres reservar um ano académico – min 285 dias - através do nosso call center, deves
referir o código de desconto POR_UCP_AY ao nosso agente, durante o processo de reserva.
If you want to book an academic year - min 285 days - through our call center, you should
mention the discount code POR_UCP_AY to our booking agent during the booking process.
- Se queres reservar para um semestre – min 151 dias - através do nosso website, insere o
código POR_UCP_SM na secção 4 no processo de reserva ‘’Seleciona o pagamento’’.
If you want to book a semester - min 151 days - through our website, enter the code
POR_UCP_SM in section 4 in the booking process ''Select payment''.
- Se queres reservar um semestre – min 151 dias - através do nosso call center, deves referir o
código de desconto POR_UCP_SM ao nosso agente, durante o processo de reserva. If you want
to book a semester - min 151 days - via our call center, you should reference the discount code
POR_UCP_SM to our booking agent during the booking process.
Contatos/ Contacts:
Tel: +35 1 30 880 1638
Email: partner-pt@livensaliving.com
WhatsApp: +34 608 015 533

A oferta será creditada na tua conta Livensa como um desconto no pagamento da última renda.
Caso o pagamento da tua reserva seja efetuado na totalidade antes da tua entrada, o cashback
será creditado após 30 dias do teu check-in.
The offer will be credited on your Livensa Account on your last rent payment. If rent payment is
in Full, the cashback will be credited within the 30 days after the check-in.
Não te esqueças! A oferta só será válida se seguires todos os passos deste processo e utilizares
o código de desconto.
Be careful – The offer will only be valid if you follow this process and if you add the promo code.

Termos & Condições / Terms & Conditions
1.

O Credit Back 100€ ou 50€ é válido para futuros residentes que reservem um quarto na
Livensa Living Porto Boavista ou Livensa Living Porto Campus, no Porto.
The 100€ or 50€ Credit Back offer is open to future residents who book a room at Livensa
Living Porto Boavista or at Livensa Living Porto Campus.

2.

A oferta só se aplica para estudantes que estão inscritos em um curso da Universidade ou
Escola acima mencionada; os estudantes que pretendem beneficiar desta oferta deverão
apresentar um comprovativo de matrícula na Universidade ou Escola acima mencionada
(matrícula ou cartão de estudante da instituição).
The offer only applies to students who are enrolled in a course at the university or school
mentioned above; students wishing to benefit from this offer must provide a proof of
enrolment in this university or school (acceptance letter or student identification card).

3.

A recompensa da oferta é um crédito de 50€ ou 100€.
The offer is the sum of 100€ or 50€ credit back.

4.

A oferta é válida para reservas de todas as categorias de quarto nos contratos de alojamento:
100 EUROS para reservas >285 dias e 50 EUROS para reservas > 151 dias durante o ano
académico.
The offer applies to all room type bookings for lodging agreements, 100€ in bookings >285
days; and 50€ in bookings >151 days during the academic year.

5.

A oferta não é acumulável com outras promoções e ofertas.
This offer cannot be combined with any other offer.

6.

Esta oferta só é válida para reservas realizadas sob estes termos e condições. As candidaturas
recebidas fora destes termos e condições não serão aceites.
This offer is only applicable to bookings made under this Terms &Conditions. Applications
received outside of these Terms & Conditions will not be accepted.

7.

Uma vez verificada a elegibilidade pelo Gestor do Alojamento, a oferta será reembolsada
como desconto no pagamento da última prestação do contrato do candidato. Caso o
pagamento do valor de contrato seja efetuado na sua totalidade, a oferta será creditada na
conta Livensa após 30 dias.
Once the Accommodation Manager has verified eligibility, the offer will be refunded as a
discount on the applicant last rent payment. If rent payment is in Full, the cashback will be
credited within the 30 days after the check-in.

Política de cancelamento geral aplicável. General cancelation policy apply.
Se tens alguma dúvida, contata-nos / If you have any questions, feel free to contact:
PT: +35 1 30 880 1638
Email: partner-pt@livensaliving.com

WhatsApp: +34 608 015 533

