Parceria Efectuada entre a
TAP Portugal
e o
FUNDCIC
- 2º CIHEL – 2º Congresso Internacional de Habitação no Espaço
LusófonoA TAP Portugal efectuou um protocolo de colaboração com o FUNDCIC no
âmbito do “2º CIHEL – 2º Congresso Internacional de Habitação no
Espaço Lusófono” a realizar em Lisboa de 11 a 15 de Março de 2013,
oferecendo um desconto a todos os participantes que efectuem a sua reserva
e comprem a sua passagem exclusivamente através do website da TAP
www.flytap.com
Os descontos oferecidos são os seguintes:
-

10% em classe económica
20% em classe executiva

O código IT13TPCG17 foi atribuído a este evento e deverá ser mencionado
aquando da reserva para que o desconto possa ser aplicado.
Para efectuar a reserva os participantes devem seguir os seguintes passos:
-

Entrar no website www.flytap.com
Escolher as cidades e datas pretendidas
Inserir o código do evento na “caixa Código
Promoção/Congresso”

Exemplo:

Em caso de alguma dúvida, poderá contactar os nossos serviços através do
seguinte endereço de e-mail: congressos@tap.pt

Informação Importante
O desconto aplicável a este evento é apenas válido para reservas efectuadas
através do nosso website www.flytap.com em que o pagamento deverá ser
efectuado com cartão de crédito. Será sempre emitido bilhete electrónico.

Reservas já efectuadas anteriormente, bem como reservas efectuadas através
de agentes de viagem ou dos nossos balcões não podem beneficiar do desconto.

 O preço visível no final do processo de reserva é o valor total a pagar, já com o
desconto processado e as taxas incluídas. O desconto será aplicado sobre a tarifa,
sem as respectivas taxas.

 O desconto apenas se aplica a voos operados pela TAP. Reservas
efectuadas em voos code-share operados por outras companhias aéreas ou com
voos totalmente de outras companhias aéreas não poderão beneficiar do desconto.
Os voos code-share estão identificados nas reservas online com a mensagem “OAL”
ou

O desconto não é acumulável com nenhum outro, bem como, não pode ser
usado em tarifas de residente / estudante / criança / bebé / sénior, etc.

O desconto apenas se aplica a viagens de ida e volta para o evento, com
destino a Lisboa.
 A reserva pode ser efectuada em qualquer altura. As datas da viagem devem

estar compreendidas no período de 10 dias antes e 10 dias depois das datas do
evento (01 de Março a 25 de Março). As datas do evento têm que estar incluídas no
período da viagem.
 O desconto é extensível aos acompanhantes do participante.

As condições e restrições relativas a alterações e reembolsos serão sempre as
da tarifa seleccionada. Por favor verifique os detalhes da tarifa antes de finalizar
a sua reserva.

Partnership between
TAP Portugal
and
FUNDCIC
- 2º CIHEL – 2º Congresso Internacional de Habitação no Espaço
LusófonoTAP Portugal has agreed with the FUNDCIC, in the scope of the “2º CIHEL –
2º Congresso Internacional de Habitação no Espaço Lusófono””, to be
held in Lisbon, from the 11th to the 15th of March 2013, to offer a discount to
the participants who make their flight booking and buy their ticket exclusively
through TAP Portugal’s website.
The discounts offered are the following:
- 10% in economy class
- 20% in business class
The code IT13TPCG17 has been given to this event and must be mentioned
when making the booking in order to benefit from the discount:
To make the booking, the participant should follow these steps:
- enter the website www.flytap.com
- select flights and dates
- insert the event code in the Promotion/Congress Code Box,
located on the left side of the webpage
Example:

In case of questions, please contact TAP Portugal by the following email:
congressos@tap.pt

Important Information
The discount applicable to this event is only valid for online bookings made
through TAP Portugal’s website www.flytap.com and with payment by credit card.
The ticket will always be an electronic ticket.

Bookings made previously by travel agencies or at our desks are not eligible for
this discount.

 The final price shown at the end of the booking is the final fare, including the
discount and all related taxes. The discount is applicable only over the fare,
excluding all taxes related to the voyage.

 The discount only applies to TAP operated flights. Bookings on or which
include code-share flights operated by other airlines or on other airlines do not
benefit from the discount. Code-share flights are identified on online bookings with
the message “OAL” or

The discount is not accumulative with fares for resident / student / child / infant
/senior, etc.

The discount applies only for travel to the event. It is valid for round trip journeys
from any TAP destination to Lisbon.

The booking can be made at any time. The travel dates must be comprehended
in the period of 10 days before / 10 days after the event dates (from March 01st to
March 25th 2013). The dates of the event must be comprehended in the period of
travel.
 The discount is also extended to the participants accompanying persons
(adults).

The conditions and restrictions regarding changes and refunds are those of the
applicable fare. Please check the fare details before ending your booking.

