
 

 

Bem-vindo à primeira edição dos Descontos Beach Rentals, um passatempo 

dedicado a descontos com votação exclusivamente online. Serão feitas 30 

perguntas, durante 30 dias, em cada pergunta ganha 1% de desconto, se 

acertar todas as perguntas poderá ganhar até 30% de desconto em 

estadias!!! Os descontos serão validos durante 1 ano, sujeitos a 

disponibilidade e não cumulativos com outras ofertas e promoções em 

vigor. Estadia mínima de 7 noites. Pagamento do valor total no ato da 

reserva, valor não reembolsável em caso de cancelamento ou No Show. 

Preços incluem taxas de serviço e IVA e podem ser alteradas sem aviso 

prévio. Apartamentos de férias em regime de alojamento local (AL). 

Regulamento do passatempo "Descontos Beach Rentals" 

 

1. O passatempo “Descontos Beach Rentals” (doravante referido como o 

“Passatempo”) é uma ação de promoção organizada pela Parcial 

Holidays by Beach Rentals (doravante referido como a “Entidade 

Organizadora”), e cuja participação se encontra obrigatoriamente 

sujeita às regras estabelecidas no presente Regulamento. 

2. Este passatempo não é cumulativo com outras ofertas e promoções 

em vigor da Entidade Organizadora. 

3. O passatempo começa no dia 25 de Março de 2020, às 18:00:00, e 

termina no dia 23 de abril de 2020, às 17:59:59. 

4. Os participantes no passatempo (“Participantes”) devem respeitar as 

regras constantes do presente Regulamento, reunindo especialmente 

as condições previstas neste preceito. Os Participantes devem reunir, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

4.1. Registo através do nosso site: www.beachrentals.pt 

4.2. Não ser trabalhador, colaborador ou, por qualquer outro, e mesmo 

que de forma não subordinada, prestar a sua atividade a qualquer 

entidade prestadora de serviços envolvida no passatempo. 

5. Durante o passatempo, os Participantes devem responder todos os 

dias à pergunta disponível no site, por email ou aceder através das 

nossas redes sociais. 

6. Em votação estarão perguntas relacionadas com a Beach Rentals e 

Algarve. 

7.  No final do passatempo a Entidade Organizadora anunciará através do 

Site, o nome de todos os vencedores do desconto, bem como a 

percentagem ganha. 

8. Cada Participante pode votar apenas uma vez. O cumprimento desta 

regra é assegurado através da utilização de um sistema de registo de 

respostas. 

9. O não cumprimento da regra estabelecida no ponto 8 do Regulamento 

determina a desconsideração das respostas do Participante em todo o 

passatempo, e ainda a exclusão do Participante do passatempo. 

http://www.beachrentals.pt/


 

 

10.  A Entidade Organizadora não se responsabiliza por eventuais falhas 

no Site do passatempo causadas pelo elevado tráfego no acesso 

àquele. 

11. Caso, durante o período de vigência deste passatempo, ocorra alguma 

atividade ilegal ou fraudulenta, ou qualquer outro facto exógeno, fora 

do controlo da Entidade Organizadora, que afete o bom 

funcionamento do passatempo, a Entidade Organizadora reserva-se 

no direito de discricionariamente alterar, encurtar, atrasar, prolongar 

ou cancelar o passatempo. Nessas circunstâncias, os Participantes não 

terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação. 

12. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras 

do passatempo, poderão resultar na total exclusão de qualquer 

Participante do passatempo. A Entidade Organizadora reserva-se 

ainda no direito de atuar legalmente contra quaisquer prevaricadores. 

13.  A Entidade Organizadora reserva-se no direito de prorrogar a data de 

término do passatempo. Qualquer alteração na data de término do 

passatempo será anunciada no Site. 

14. Ao participar neste passatempo, o Participante aceita aderir às 

presentes regras do passatempo e às decisões da Entidade 

Organizadora, que são discricionárias e insuscetíveis de impugnação. 

15. A Entidade Organizadora tratará os dados pessoais do Participante em 

conformidade com o disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, 

relativa à Proteção de Dados Pessoais. Assim, os dados pessoais 

fornecidos pelo Participante no momento da votação serão 

exclusivamente tratados pela Entidade Organizadora para finalidades 

relacionadas com a participação no Concurso (nomeadamente, registo 

dos votos). Para prossecução destas finalidades, a Entidade 

Organizadora poderá aceder aos dados do Participante para promoção 

própria. O Participante pode livremente e a todo o tempo exercer os 

seus direitos de acesso, rectificação e oposição mediante solicitação à 

Entidade Organizadora através do endereço de e-mail 

info@beachrentals.pt. 

16.  A atribuição dos descontos pela Entidade Organizadora e a sua 

aceitação pelo Participante pressupõem a aceitação de todas as 

condições inerentes à participação no Concurso. 

mailto:info@beachrentals.pt

