
 

Atualizado 15 de maio de 2015 

(Se efectuou a sua reserva antes do dia 15 de maio de 2015, por favor consulte os termos e condições) 

Condições gerais 

Os termos e condições a seguir indicados regem a utilização da página Web www.lastminute.com, cujo endereço 
URL é http://www.es.lastminute.com e cuja titularidade pertence a Bravoventure Spain S.L.U. (adiante designada 
por "lastminute.com" ou "nós"), socieda perteneciente a Bravofly Rumbo Group, empresa sedeada em Calle 
Procion 1, Madrid, (España)) inscrita no Registro Comercial de Madrid Hoja M-543082 Tomo 30171 Folio 149 
con CIF B-86515707 y CICMA 2745. 

Ao longo deste documento, referimo-nos: 

•  ao Utilizador como "você". O Utilizador é uma pessoa física que acede à página Web para se informar e 
contratar os serviços oferecidos através de lastminute.com. 

•  a Bravoventure Spain S.L.U.. como "nós" ou "lastminute.com" 

É obrigatório que leia e compreenda estas condições gerais, bem como a informação e condições específicas do 
produto e/ou serviço que pretende contratar ou adquirir, antes de proceder à respetiva compra. Deve aceitá-las 
expressamente, mediante um "clique" na caixa de verificação "Li e aceito as condições gerais" que lhe é 
apresentada ao longo do processo de compra. 

Reservamos o direito de, a qualquer momento, alterar o nosso site Web, bem como estas condições gerais. As 
alterações de elementos essenciais não afetarão os contratos já estipulados, salvo se tiver aceitado 
expressamente as condições alteradas. 

Confirma ser maior de idade (no mínimo, 18 anos), ter a capacidade legal para adquirir os serviços e/ou produtos 
oferecidos através de lastminute.com e compreender as condições gerais na íntegra. 

Assume a responsabilidade pelas consequências económicas resultantes de qualquer utilização desta nossa 
página Web, incluindo pela má utilização das palavras-passe que, se for o caso, você ou um terceiro não 
autorizado possa levar a cabo, evitando o acesso de terceiros não autorizados a dados pessoais que só você 
deve conhecer, tal como um possível nome de utilizador, ou os dados do seu cartão de crédito. 

Em cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei 34/2002, de 11 de Julho, em matéria de serviços da empresa, 
de informação e de comércio eletrónico são estipulados os aspetos seguintes: 

1. Os documentos eletrónicos em que são formalizados os contratos ficarão guardados pelo prazo 
de 1 ano, a contar da data da sua celebração.  

2. O contratante, ou pessoa inequivocamente autorizada por este, poderá ter acesso aos 
documentos eletrónicos que fazem parte do mesmo, através de um pedido enviado para o 
seguinte endereço de e-mail: esatencionalcliente@lastminute.com 

I – LASTMINUTE.COM "AGENTE/FORNECEDOR PRINCIPAL" 

Por um lado, para a maioria dos produtos/serviços que vendemos na nossa página, atuamos com base no 
modelo de agência. Isto significa que atuamos como agentes de fornecedores terceiros, agências de turismo, 
companhias aéreas, hotéis, restaurantes, etc. 

A maioria dos produtos vendidos através de lastminute.com não constitui uma oferta direta nossa, mas sim um 
convite para que aproveite uma oferta dos nossos fornecedores. Somos livres de a aceitar ou recusar em nome 
de tais fornecedores, e/ou de lhe pedir mais informações para tomar esta decisão. 

http://www.lastminute.com/c/content/dam/site_gb/terms/Portuguese_language_terms_apr2015.pdf
http://www.lastminute.com/
http://www.es.lastminute.com/
mailto:esatencionalcliente@lastminute.com


As diversas empresas responsáveis pela informação contida na nossa página Web (agências de viagens, 
agências de turismo, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, etc...) reservam o direito de alterar a informação 
relativa aos seus produtos e ofertas, como por exemplo, a rota de voos ou as características das viagens. 

Por outro lado, para determinados produtos atuamos como vendedor direto ("Fornecedor Principal"). Isto 
significa que o contrato relativo ao produto se celebra entre si e lastminute.com.  

Caso atuemos como Fornecedor Principal, as reservas e vendas dos produtos presentes na nossa página 
realizam-se ao abrigo do Título-Licença de Agência de Viagens CICMA 2745. 

Informamo-lo ainda que o nosso Número da Agência Internacional de Transporte Aéreo IATA é o 78 2 2055 3. 

II - VARIAÇÃO DE PREÇOS 

Será permitida a revisão dos preços por alteração das tarifas e/ou devido às flutuações no tipo de câmbio. A 
variação de preços nunca afetará uma compra já finalizada. Uma reserva converte-se em compra no final do 
processo que lhe descrevemos mais adiante, com a criação de um número de confirmação. 

Todos os preços publicados na nossa página incluem IVA/IGIC, bem como todas as taxas aplicáveis. 

III - VERACIDADE DOS DADOS FACULTADOS E RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES 

Compromete-se a facultar-nos dados verdadeiros, exatos e completos, quer diretamente através da nossa 
página Web, quer por via telefónica para o nosso Serviço de Apoio ao Cliente e, mais especificamente, garante 
que os cartões de crédito ou débito que utiliza lhe pertencem e que possuem um plafond suficiente para cobrir o 
custo do produto/serviço que quer adquirir ou contratar. Reservamos o direito a cancelar a sua reserva em caso 
de falta de pagamento, de devolução da cobrança, de cartão recusado ou dados falsos, ou ainda no caso de não 
conseguirmos verificar os dados do seu cartão. 

É da sua responsabilidade informar-nos sobre qualquer alteração a estes dados. 

IV - COMO SE EFETUA UMA COMPRA EM LASTMINUTE.COM? 

Pode adquirir produtos/contratar serviços do nosso catálogo, através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente 
(ligando para 93 600 29 00), ou diretamente através da nossa página Web (http://www.lastminute.com). 

Salvo indicação expressa da sua parte, assumimos que pretende a viagem/voo/produto/serviço mais económico 
nas datas e horas selecionadas. Por isso, para bilhetes aéreos ou viagens combinadas, e salvo indicação em 
contrário, ser-lhe-á proposto, por predefinição, o preço mais económico ("classe turística com restrições") e sem 
possibilidade de alterações, nem cancelamentos. Dar-lhe-emos mais informações sobre as possibilidades de 
alteração e cancelamento de cada tipo de produto que comercializamos, mais adiante neste documento. 

Durante, ou após o processo de compra na nossa página é possível que lhe ofereçamos produtos/serviços 
adicionais para complementar a sua reserva (como por exemplo: um seguro, o aluguer de um carro, bilhetes 
para um espetáculo). Poderá aceitar ou recusar esses produtos/serviços, sem qualquer prejuízo para a sua 
seleção inicial. 

Ao efetuar uma reserva, é total e exclusivamente responsável por fazer a declaração correta do número de 
pessoas que vão desfrutar do produto/serviço que está a adquirir/contratar. Especificamos sempre qual é a 
capacidade dos produtos/serviços que oferecemos. Pedimos-lhe que preste especial atenção no momento de 
reservar bilhetes aéreos, quartos de hotel e carros de aluguer. 

Qualquer reserva iniciada se transforma em compra no final do processo que lhe descrevemos a seguir, com a 
criação de um número de confirmação e posterior envio para o seu endereço de e-mail. Terá a obrigação de 
analisar este e-mail e, caso contenha algum erro, deverá contactar-nos no mesmo dia em que efetuou a compra 
para que possamos corrigi-lo, se tal for possível. 

Deverá consultar o seu e-mail e estar contactável por telefone, até um período máximo de 48 horas após a 
reserva, pois o nosso Serviço de Apoio ao Cliente poderá ter que contactá-lo, caso haja algum problema com a 
sua reserva. Se não estivesse contactável, a sua reserva poderia ser cancelada. 

Se está a comprar diretamente através do nosso portal, depois de escolhido um produto e introduzidas as datas 
pretendidas, poderá pesquisar entre as ofertas disponíveis, ajustando de acordo com as suas preferências, 

http://www.lastminute.com/


possivelmente em vários passos, com informação como o número de passageiros, as datas da viagem, a 
categoria do hotel que pretende, etc. 

Após introduzidos esses dados e, antes de finalizar a compra, ser-lhe-ão mostradas as condições do 
produto/serviço para que as verifique, podendo depois proceder à compra. Nesse momento ser-lhe-ão pedidos 
os dados de identificação dos clientes, ou passageiros/viajantes, bem como a forma de pagamento dos mesmos. 
Se efetuar a compra, ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da mesma, contendo toda a informação 
necessária para desfrutar do produto/serviço que adquiriu. 

Caso efetue a sua reserva através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente, os nossos agentes irão orientá-lo e 
aconselhá-lo sobre a oferta disponível que for mais adequada às suas necessidades. Irão também informá-lo 
verbalmente sobre as características do produto/serviço que está a adquirir/contratar, as quais serão 
especificadas no e-mail de confirmação de compra que lhe enviaremos. Terá a obrigação de analisar este e-mail 
e, caso contenha algum erro, deverá contactar-nos no mesmo dia em que efetuou a compra para que possamos 
corrigi-lo, se tal for possível. 

Deverá consultar o seu e-mail e estar contactável por telefone, até um período máximo de 48 horas após a 
reserva, pois o nosso Serviço de Apoio ao Cliente poderá ter que contactá-lo, caso haja algum problema com a 
sua reserva. Se não estivesse contactável, a sua reserva poderia ser cancelada. 

Na maioria dos casos, o pagamento do produto/serviço que adquire/contrata é feito de forma imediata, cobrando 
os gastos da sua compra no cartão de crédito/débito que nos facultar. 

Os custos administrativos relativos às compras de voo e voo + hotel não são reembolsáveis. 

V - MÉTODO DE CONFIRMAÇÃO 

Em alguns casos poderemos enviar-lhe um e-mail de confirmação da receção do seu pedido. Isto significa que a 
sua reserva se encontra em processamento. Assim que tivermos processado o seu pedido, receberá um e-mail 
de confirmação da compra.  Se o nosso sistema não puder verificar os dados do seu cartão, receberá um e-mail 
de recusa da compra. 

Pode contactar-nos por e-mail (esatencionalcliente@lastminute.com) ou ligar para o nosso número de apoio ao 
cliente 93 600 29 00. 

VI - INFORMAÇÃO SOBRE PASSAPORTES, VISTOS E VACINAS 

Todos os passageiros, sem excepção (incluindo as crianças) deverão fazer-se acompanhar da documentação 
pessoal e familiar válida correspondente, quer seja o passaporte ou B.I., segundo as leis do país ou países que 
irão visitar. Antes de iniciar a viagem, devem certificar-se de que cumpriram todas as normas e requisitos 
aplicáveis em matéria de vistos, para que possam entrar sem problemas em todos os países. 

Qualquer incidente, seja de que tipo for, que resulte do incumprimento das normativas oficiais nunca será 
assumido como nossa responsabilidade. 

Cada destino tem as suas particularidades no que respeita a formalidades de entrada, vistos, vacinas, etc... 
podendo variar consoante a nacionalidade do passageiro. Os prazos necessários para tratar das suas 
formalidades de viagem poderão variar, conforme os casos. É da sua responsabilidade solicitar tal informação e 
assegurar atempadamente que tem a sua documentação em ordem. O Ministério de Negócios Estrangeiros, cuja 
página Web pode consultar aqui, dá-lhe mais informações a esse respeito. 

Registo online obrigatório para a entrada nos Estados Unidos 

A partir de 12 de Janeiro, todos os passageiros que tenham voos para os Estados Unidos deverão registar-se 
através da Internet, com uma antecedência mínima de 72 horas em relação ao seu voo. O objetivo é reforçar a 
segurança, tanto no país, como a dos viajantes. Esta medida será obrigatória nos 26 países que não necessitam 
de visto para entrar no país americano, incluindo também a Espanha. Esta medida não exclui o visto para os 
passageiros sem nacionalidade espanhola. Lastminute.com aconselha-o a fazer o registo antes da compra da 
sua viagem, já que os bilhetes comprados com caráter definitivo não permitem cancelamentos. Para se registar e 
obter mais informações, pode aceder através das ligações seguintes: 

 Autorização 
 Embaixada 

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Consulares/Servicios+Consulares/Espaoles+en+el+extranjero/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4CDD6F76-9DDB-DF4A-D636-775374E235B4_k7C248C48-665E-6AAE-E4C5-0221421CA699
http://madrid.usembassy.gov/cons/index.html


Caso seja rejeitada por alguma Autoridade a concessão de vistos, devido a causas particulares do utilizador, ou 
seja negada a sua entrada no país por carecer dos requisitos que se exigem, ou por falha na documentação 
exigida, ou por não ser portador da mesma, declinamos toda a responsabilidade por factos desta índole, ficando 
a cargo do viajante qualquer encargo que daí resulte, aplicando-se nestas circunstâncias as condições e normas 
estabelecidas para as circunstâncias de desistência voluntária de serviços. 

VII - SEGUROS 

Aconselhamo-lo a que viaje sempre devidamente segurado, no que diz respeito a coberturas sanitárias, perda de 
bagagens, etc. Em alguns casos e destinos damos-lhe a possibilidade de acrescentar um seguro à sua viagem. 
Se está a reservar na nossa página Web, essa opção, se aplicável, irá aparecer-lhe automaticamente depois de 
ter escolhido o seu produto/serviço, antes de proceder ao pagamento. Se está a reservar através do nosso 
Serviço de Apoio ao Cliente, os nossos agentes dar-lhe-ão toda a informação de que possa precisar para decidir 
se quer contratar o seguro que lhe propomos. Poderá aceitar ou recusar este seguro, sem qualquer prejuízo para 
a sua seleção inicial. Tenha em conta que os seguros não permitem cancelamentos e, por isso, não são 
reembolsáveis. 

VIII - PÁGINA WEB PARA UTILIZAÇÃO PARTICULAR E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os produtos e serviços, bem como a página Web de lastminute.com são única e exclusivamente para sua 
utilização pessoal. 

Todos os conteúdos da página de lastminute.com são propriedade de Bravoventure Spain S.L.U., ou dos seus 
fornecedores, estando tais conteúdos protegidos pelas normas nacionais e internacionais de propriedade 
industrial e intelectual. É proibida a sua alteração, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e 
demais formas de exploração, para fins comerciais ou não, sem a nossa permissão. 

Compromete-se a não utilizar a nossa página Web para fins ilegais ou proibidos. 

IX - VÍNCULOS A OUTROS SITES WEB 

A nossa página pode conter vínculos ou ligações a outros sites Web não geridos por lastminute.com. Tais 
vínculos ou ligações apenas são incluídos para fins de referência. Lastminute.com não exerce qualquer controlo 
sobre tais sites Web, nem é responsável pelo conteúdo dos mesmos. 

X - TECNOLOGIA 

Utilizamos os sistemas de segurança mais tecnologicamente avançados para a realização de transações de 
cartões de crédito e débito, bem como para proteger os seus dados pessoais. Se quiser, pode consultar a nossa 
"Política de privacidade e segurança" aqui. 

XI - IDIOMA E JURISDIÇÕES COMPETENTES 

Tenha em conta que o idioma utilizado para a contratação dos produtos/serviços que vendemos é o castelhano, 
salvo as condições específicas dos voos que, ao serem facultadas diretamente pelas companhias aéreas, estão 
em inglês. Algumas fichas descritivas das unidades hoteleiras podem também estar redigidas em inglês. Se tem 
alguma dificuldade em compreender, não hesite em nos contactar. 

Qualquer diferendo resultante da interpretação ou execução das presentes condições gerais, bem como da 
relação que surgir entre o utilizador e lastminute.com será interpretado de acordo com a legislação espanhola, 
sem prejuízo do disposto a esse respeito na legislação de proteção ao consumidor. 

XII - VOOS 

a) Informação geral: 

Atuamos como intermediários relativamente às companhias aéreas. São elas que ditam os diferentes 
regulamentos e normativos que dizem respeito à sua viagem, pelo que lhe aconselhamos a leitura atenta da dita 
legislação presente na documentação que vem anexa ao seu bilhete, quer em formato eletrónico, quer em papel. 

Antes de confirmar a sua reserva e proceder ao respetivo pagamento, informamo-lo sempre se vai viajar com 
uma companhia aérea tradicional, uma companhia low-cost ou um voo charter. 

http://www.es.lastminute.com/site/ayuda/condiciones-generales.html#lopd


Se não se apresentar à hora indicada para o embarque, sem ter cancelado previamente o seu bilhete, dá-se o 
que é designado por "no show", o que implica a perda total do direito a qualquer devolução ou troca do seu 
bilhete. Além disso, deve ter em conta que os bilhetes aéreos são nominativos e não transferíveis, pelo que não 
permitem a alteração de nome. 

No caso de menores de idade a viajarem sozinhos, deverá ter em conta que na maioria dos casos é 

necessária uma autorização oficial por parte dos pais. Além disso, existem países como os Estados Unidos onde 
a normativa é mais exigente. A maioria das companhias aéreas requerem um serviço de acompanhamento que o 
cliente deverá pagar no aeroporto, à parte do preço do bilhete aéreo. Há voos que não permitem menores de 
idade que viajem sem um adulto. Antes de comprar um bilhete aéreo para um menor de idade não 
acompanhado, aconselhamo-lo a consultar o nosso serviço de apoio ao cliente ou companhia aérea. Caso a 
compra do referido bilhete tenha sido efetuada sem a consulta da informação necessária, não poderá ser 
atribuída qualquer responsabilidade a lastminute.com. 

b) Preços:  

Mostramos-lhe sempre o valor total do seu voo (discriminado entre o preço base das companhias aéreas, as 
taxas aéreas e as nossas despesas de gestão/emissão). As companhias aéreas podem alterar os seus preços e 
as condições de aplicação correspondentes, a qualquer momento e sem aviso prévio. Terá o seu preço 
garantido, assim que finalizar a sua compra e efetuar o respetivo pagamento. 

Assumimos que solicita o voo mais económico nas datas e horas selecionadas. Por isso, salvo indicação 
expressa da sua parte, ser-lhe-á proposto, por predefinição, o preço mais económico e sem possibilidade de 
alterações, nem cancelamentos ("classe turística com restrições"). 

Tenha em conta que o preço do bilhete dos voos a partir da Venezuela não inclui o imposto de embarque, as 
taxas e demais encargos adotados e cobrados diretamente pelas autoridades venezuelanas no aeroporto.  

Não é permitida a utilização do bilhete de outra forma que não a contratada. Se contratou uma viagem de ida e 
volta, tenha em conta que, se não realizar o voo de ida, a companhia aérea poderá anular automaticamente a 
reserva do seu voo de volta. Aconselhamos a que controle as condições previstas a esse respeito pela 
companhia aérea contratada. 

c) Reservas: 

Informamo-lo que algumas companhias aéreas não atualizam a disponibilidade efetiva no sistema de reservas 
com o qual trabalhamos (Amadeus). Ainda que envidemos todos os esforços para o manter informado acerca da 
disponibilidade efetiva, é possível que a companhia que selecionou ajuste a sua reserva, por já não dispor de 
lugares correspondentes à sua escolha. Nesse caso entraremos em contacto consigo no prazo de um dia útil, 
por telefone ou e-mail, para o informar acerca da alteração ou oferecer-lhe uma alternativa. 

Lastminute.com não gere reservas de grupos, sendo que o máximo de passageiros permitido é de 9; se pretende 
efetuar uma reserva de grupo, deve contactar diretamente a companhia aérea em questão e tratar das 
formalidades diretamente com a mesma. 

Lastminute.com exonera-se de qualquer responsabilidade em utilizações diferentes da citada acima, ou seja, que 
um cliente decida, por si próprio, fazer várias reservas com os mesmos voos para assim formalizar um grupo. 
Isto implica o cancelamento das reservas por parte da companhia aérea. 

d) Despesas de gestão: 

As despesas de gestão referem-se ao valor que cobramos pela venda de bilhetes. São cobradas por pessoa. 
Variam consoante o preço do bilhete selecionado e não são reembolsáveis. Antes de finalizar o processo de 
compra, pode ver estas despesas claramente discriminadas. 

e) Bilhetes eletrónicos: 

A partir de 1 de Junho de 2008 desaparece a modalidade de bilhete físico para todas as agências de viagens e 
companhias aéreas na Europa. Por conseguinte, todos os bilhetes aéreos serão emitidos sob a modalidade de 
bilhete eletrónico. 

O bilhete eletrónico tem a mesma validade que um bilhete físico. Assim que for emitido, enviá-lo-emos para o 
endereço de e-mail que nos faculta no processo de compra. É imprescindível que, no momento de apresentação 
para o check-in no aeroporto, cada passageiro exiba uma cópia impressa do seu bilhete eletrónico.  Qualquer 
incidente, seja de que tipo for, que resulte do incumprimento desta normativa nunca será assumido como nossa 



responsabilidade e terá como consequência a perda total do direito a qualquer devolução ou alteração do teu 
bilhete. 

f) Bilhete especial: 

A emissão deste tipo de bilhete depende dos acordos e condições específicas de cada companhia aérea. 
Existem algumas companhias que ainda não permitem a emissão de bilhetes eletrónicos, o que implica o 
levantamento do bilhete físico no aeroporto por parte do passageiro, ou o envio dos bilhetes para sua casa, com 
um maior prazo de espera. 

O nosso departamento de Apoio ao Cliente informá-lo-á, por e-mail, dentro de 48 horas úteis, sobre a forma de 
entrega do seu bilhete (levantado no aeroporto ou enviado por correio). Se prefere receber diretamente um 
bilhete eletrónico, pedimos-lhe que volte ao início do processo de pesquisa e escolha um itinerário operado por 
outra companhia. 

g) Reconfirmação de voos: 

As companhias aéreas têm legitimidade para reprogramar os seus voos. Caso o seu voo seja afetado por uma 
alteração ou cancelamento, a companhia aérea é obrigada a arranjar-lhe um voo alternativo, ou a reembolsá-lo 
no valor total do bilhete, caso a alteração de horário seja considerável. As companhias aéreas serão sempre as 
responsáveis, já que as agências de viagens apenas atuam como intermediárias relativamente às primeiras. 
Ajudá-lo-emos sempre a encontrar a solução mais viável. 

Por conseguinte, as companhias aéreas pedem-lhe que reconfirme o voo com uma antecedência de 72 horas.  
Para tal, pode contactar-nos ou contactar diretamente a companhia aérea. Se não cumprir este requisito, não 
nos responsabilizamos por nenhuma reclamação posterior relativa à sua viagem ou voo. 

h) Apresentação no aeroporto: 

Para voos nacionais deverá apresentar-se no balcão de check-in com uma hora e meia de antecedência 
relativamente à saída do voo. 

Para voos internacionais deverá apresentar-se no balcão de check-in com duas horas de antecedência 
relativamente à saída do voo. 

Se não cumprir estes requisitos, não nos responsabilizamos por nenhuma reclamação posterior relativa à sua 
viagem ou voo. 

i) Condições de bagagem para voos contratados com companhias low-cost: 

Todas as companhias aéreas low-cost cobram pelo check-in da bagagem. Este valor varia consoante cada 
companhia, situando-se entre 9 a 30 euros por unidade de bagagem apresentada para check-in. Além disso, 
algumas destas companhias aéreas cobram pela obtenção do bilhete de embarque. Se gostaria de obter mais 
informação a respeito da política da companhia low-cost que vai utilizar, consulte a nossa secção de perguntas 
frequentes aqui. 

j) Normas especiais para os voos da série 6xxx a 9xxx da Iberia 

Os voos nacionais da Iberia, cujo número de voo esteja compreendido entre a série 6xxx a 9xxx são 
considerados voos internacionais, pelo que todos os passageiros destes voos deverão apresentar o seu 
passaporte válido para poder embarcar. Os menores de 18 anos deverão, além disso, apresentar uma 
autorização assinada pelos pais ou tutores. 

Recordamos os passageiros destes voos que não é válido o cartão de residente NIE. Deverá ser apresentado 
um passaporte válido. 

 k) Desconto de residentes: 

Se for residente nas Ilhas Canárias ou Baleares, terá um desconto de 50% no preço base do seu bilhete (preço 
sem taxas) dos voos realizados entre as Ilhas Canárias e Baleares e a Península. Lembre-se que os voos 
internacionais, ainda que façam escala na Península, não dão direito a desconto. 

Deverá indicar no processo de compra que é residente, caso contrário, uma vez finalizada a compra, este 
desconto não será aplicável. No e-mail de confirmação que enviaremos para o seu endereço de e-mail será 
apresentado o preço total/sem desconto: não obstante, o preço a cobrar no cartão será com o desconto aplicado. 

http://www.es.lastminute.com/site/ayuda/


Para voos com companhias low-cost pedimos-lhe que contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, ligando 
para 93 600 29 00, para ser possível aplicar o referido desconto antes da compra. 

l) Condições e despesas para alterações: 

- 30€ por pessoa por despesas de gestão para as linhas aéreas low-cost. 

A penalização por alteração de nome é de 30 euros por pessoa, sempre e quando a companhia aérea o permita 
e seja viável. 

- Além disso, será cobrada no seu cartão a penalização que tem de pagar à companhia aérea correspondente à 
tarifa aérea do seu bilhete. Esta penalização varia consoante a tarifa reservada. 

- 15€ por pessoa por despesas de gestão para as linhas aéreas regulares. 

m) Condições e despesas de cancelamento: 

Se o seu bilhete aéreo permite cancelamento, deverá contactar o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, através do 
nosso chat online, ou ligando para 93 600 29 00 e indicando o número de referência da sua reserva. 

Em caso de cancelamento, deverá indemnizar-nos no valor de 15€ por pessoa, valor que será cobrado no cartão 
de crédito inicialmente facultado para efetuar a reserva. Caso a sua tarifa aérea permita devolução, será 
creditado no teu cartão o valor correspondente, ao qual foi subtraída a penalização imposta pela companhia 
aérea.  Esta penalização varia consoante a tarifa reservada. 

Tenha em conta que as companhias low-cost não permitem cancelamentos de voos reservados. Estas 
condições são das mesmas empresas. 

Para o reembolso de bilhetes físicos são imprescindíveis os bilhetes de papel originais, para que a companhia 
aérea aceite o reembolso, por isso, deverá enviá-los para os nossos escritórios, decorrendo o custo de envio por 
sua conta. 

n) Não comparência ou se você perder seu vôo: 

- Se não comparência ou perder seu vôo, qualquer troca ou reembolso está sujeito às regras de tarifa 
estabelecidos pela companhia aérea 

- O reembolso de um bilhete não for utilizada pode ser processado em alguns casos, parcialmente (por exemplo, 
taxas de aeroporto), tendo em conta os custos administrativos seriam subtraídos do montante final a ser 
reembolsado. Por favor, note que esta taxa administrativa aplica-se por bilhete. 

- O reembolso será processado no cartão de crédito que foi usada no momento da reserva. 

XIII - HOTÉIS 

a) Preços: 

A menção "% de desconto" sobre o preço de hotel que publicamos na nossa página baseia-se na percentagem 
de desconto relativa ao preço oficial da unidade hoteleira, com taxas incluídas e é válida, no mínimo, numa das 
datas publicadas como disponíveis. 

As únicas taxas que não estão incluídas são as taxas locais que, excecionalmente, existem em alguns hotéis de 
determinados destinos (como, por exemplo, Paris, Amesterdão, Ilhas Baleares, Nova Iorque...). Variam 
consoante a categoria do hotel e o destino, podendo sofrer alterações segundo as leis locais, o que não 
podemos prever, nem integrar nos nossos preços. Essas taxas devem ser pagas diretamente no hotel. Pode 
consultar-nos para saber se no seu destino se aplicam taxas locais. 

Tenha em conta que nos hotéis estrangeiros o preço pode aparecer em euros e na moeda do país de origem, ou 
em qualquer outra moeda solicitada pelo fornecedor. Salvo especificação em contrário, no momento final de 
pagamento, o preço do quarto que lhe será cobrado deve estar expresso na moeda local (ou em qualquer outra 
moeda, se assim o determinar o hotel) e não em euros.  Tenha em conta que a conversão realizada pelo hotel 
da moeda local para euros pode diferir ligeiramente e de forma não substancial do preço publicado na nossa 
página Web. 

Os preços que têm por base uma ocupação dupla são válidos para 2 pessoas. Caso seja alojada uma terceira 
pessoa (criança/adulto), deverá ser pago um suplemento diretamente no hotel, sempre e quando este o permitir. 
Será esse mesmo hotel a informar sobre o valor a pagar no momento da estadia, por isso, se pretender saber 



antecipadamente esse valor deverá contactar diretamente o hotel. Note-se que os quartos duplos são válidos 
apenas para o alojamento de duas pessoas. 

Se não se apresentar à hora prevista para a chegada ao hotel não terá direito a qualquer devolução do valor 
pago. 

b) Condições e despesas para alterações: 

O nosso sistema de reservas de hotéis não permite alterar as reservas já efetuadas. Para fazer qualquer 
alteração, sempre e quando o tipo de quarto reservado o permita, terá que efetuar uma nova reserva e cancelar 
a primeira. Assim que for emitido um segundo número de reserva e recebido o e-mail de confirmação 
correspondente, deverá enviar-nos a informação seguinte por e-mail para escancelaciones@lastminute.com : 

•  o motivo da alteração 

•  o número de reserva que pretende alterar 

•  o número da nova reserva que substitui a que pretende alterar 

Assim que for recebida esta informação trataremos de reembolsar o valor da reserva que pretende alterar, 
creditando o possível valor reembolsável no mesmo cartão com o qual foi efetuado o pagamento.  

As despesas de gestão por alteração correspondem a 10 euros.   

Tenha em conta que alguns hotéis podem cobrar despesas segundo a sua política de cancelamento. Damos-lhe 
mais informações sobre estas despesas no parágrafo seguinte. 

c) Condições e despesas de cancelamento: 

Todos os cancelamentos devem ser tratados, contactando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, através do 
nosso chat online, ou por e-mail para escancelaciones@lastminute.com, indicando o número de referência da 
sua reserva. 

Não será admitido qualquer tipo de cancelamento ou reembolso (parcial ou total) no mesmo dia de início da 
estadia no hotel, nem no decurso da mesma, nem após a mesma.  

Em caso de cancelamento, deverá indemnizar-nos em: 

•  20€ por despesas de gestão de cancelamento 

•  Além disso, deverá assumir a penalização correspondente à descrita na política de cancelamento da unidade 
hoteleira que reservou. Esta penalização varia consoante cada reserva. Pode sempre comprovar os detalhes da 
política de cancelamento do hotel que pretende, antes de confirmar a sua reserva na nossa página. Esta 
informação encontra-se na ficha descritiva da unidade hoteleira, na secção "Detalhes do hotel", bem como no e-
mail de confirmação de reserva que receberá. Caso não seja indicada a política específica de cancelamento do 
hotel, a penalização será a seguinte: 

•  Cancelamento até 4 dias antes da data de entrada: sem penalização por parte do hotel. 

•  Cancelamento posterior: 100% de penalização 

Assim que for recebida a informação relativa ao seu cancelamento, creditaremos o possível valor reembolsável 
no mesmo cartão com o qual foi efetuado o pagamento.  

XIV - COMBOIOS 

a) Informação geral: 

Atuamos como intermediários da Renfe. Por conseguinte, é a Renfe que dita os diferentes regulamentos e 
normativas que dizem respeito à sua viagem. 

Após o e-mail de confirmação deverá receber um novo e-mail com uma ligação para o seu bilhete eletrónico de 
comboio. Essa ligação conduz a um ficheiro em formato PDF, sendo por isso imprescindível que imprima o 
documento para poder viajar, já que a Renfe não aceitará passageiros sem o bilhete impresso. 

Cada passageiro poderá levar, sob sua responsabilidade, 3 bagagens de mão, com um limite de 20Kg e 
dimensões que não excedam (largura+comprimento+altura) 250cm, entre as 3 bagagens. 
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A tarifa de criança é aplicável a menores de 14 anos (não cumpridos) 

b) Condições e despesas para alterações: 

Não é permitido qualquer tipo de alteração nos bilhetes de comboio, em nenhum tipo de preço. Pelo que, se não 
puder viajar na data prevista, a única alternativa será o cancelamento. 

c) Condições e despesas de cancelamento: 

Todos os cancelamentos devem ser tratados, contactando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, através do 
nosso chat online, ou por e-mail para escancelaciones@lastminute.com, indicando o número de referência da 
sua reserva.  
Não será admitido qualquer tipo de cancelamento ou reembolso (parcial ou total) no mesmo dia da viagem, nem 
após a partida. Qualquer anulação deverá ser efetuada com uma antecedência de 3 dias úteis relativamente à 
data de partida, já que a anulação implica certas formalidades. 

Em caso de cancelamento, deverá indemnizar-nos em: 

  20€ por despesas de gestão de cancelamento 

  Além disso, deverá assumir a penalização correspondente por parte da Renfe por despesas de anulação: 

1. Tarifa Web, classe turística: Será deduzido 50% do preço do bilhete 
2. Tarifa Estrela, classe turística: Será deduzido 30% do preço do bilhete 
3. Tarifa Geral Ida e Volta, classe turística: Será deduzido 20% do preço do bilhete 
4. Tarifa Infantil: Será deduzido 15% do preço do bilhete 

XV - COMBOIO + HOTEL 

a) Informação geral: 

As viagens combinadas, com comboio, unidades hoteleiras e demais produtos e serviços turísticos incluídos sob 
a secção de "comboio + hotel" na nossa página Web são regidas pelo disposto nas nossas condições gerais, 
assim como pelas condições gerais e o programa ou folheto informativo dos fornecedores com os quais 
contratas o produto ou serviço turístico, e ainda pela legislação espanhola que seja aplicável. Mais 
especificamente, as viagens combinadas comercializadas por lastminute.com estão sujeitas ao disposto no 
Texto Reformulado da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores do Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de Novembro (que pode ser consultado aqui , referente ao texto do Livro IV de Viagens Combinadas). 

  
Os preços das viagens "comboio + hotel" estão sujeitos a alterações e as reservas estão sujeitas à 
disponibilidade do mercado no momento da reserva. Isto não afetará uma compra já efetuada.  
 
A normativa referente ao parágrafo anterior sobre Comboios aplica-se também aos comboios do pacote 
"comboio + hotel".  
Se não se apresentar à hora prevista para a partida do comboio, a chegada ao hotel, ou à hora e no local 
previsto para poder aceder a qualquer serviço complementar, não terá direito a qualquer devolução do valor 
pago. 

b) Descrição dos preços: 

Os pacotes de comboio + hotel incluem: comboio e hotel. 

As únicas taxas que não estão incluídas são as taxas locais que, excecionalmente, existem em alguns hotéis de 
determinados destinos (como, por exemplo, Paris, Amesterdão, Ilhas Baleares, Nova Iorque...). Variam 
consoante a categoria do hotel e o destino, podendo sofrer alterações segundo as leis locais, o que não 
podemos prever, nem integrar nos nossos preços. Essas taxas devem ser pagas diretamente no hotel.  
 
Tenha em conta que nos hotéis estrangeiros o preço pode aparecer em euros e na moeda do país de origem, ou 
em qualquer outra moeda solicitada pelo fornecedor. Salvo especificação em contrário, no momento final de 
pagamento, o preço do quarto que lhe será cobrado deve estar expresso na moeda local (ou em qualquer outra 
moeda, se assim o determinar o hotel) e não em euros.  Tenha em conta que a conversão realizada pelo hotel 
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da moeda local para euros pode diferir ligeiramente e de forma não substancial do preço publicado na nossa 
página Web. 

    
Os preços que têm por base uma ocupação dupla são válidos para 2 pessoas. Caso seja alojada uma terceira 
pessoa (criança/adulto), deverá ser pago um suplemento diretamente no hotel, sempre e quando este o permitir. 
Será esse mesmo hotel a informar sobre o valor a pagar no momento da estadia, por isso, se pretender saber 
antecipadamente esse valor deverá contactar diretamente o hotel. Note-se que os quartos duplos são válidos 
apenas para o alojamento de duas pessoas. 

  
Assumimos que solicita o voo mais económico nas datas e horas selecionadas. Por isso, salvo indicação 
expressa da sua parte, ser-lhe-á proposto, por predefinição, o preço mais económico e sem possibilidade de 
alterações, nem cancelamentos ("classe turística com restrições"). 

Não é permitida a utilização do bilhete de comboio de outra forma que não a contratada. Tampouco se pode 
utilizar a volta de um voo sem ter utilizado anteriormente a ida. 

b) Condições e despesas para alterações: 

Não é permitido qualquer tipo de alteração nos bilhetes de comboio, em nenhum tipo de preço. Pelo que, se não 
puder viajar na data prevista, a única alternativa será o cancelamento. 

d) Condições e despesas de cancelamento: 

Todos os cancelamentos devem ser tratados, contactando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, através do 
nosso chat online, ou por e-mail para escancelaciones@lastminute.com, indicando o número de referência da 
sua reserva.  
Não será admitido qualquer tipo de cancelamento ou reembolso (parcial ou total) no mesmo dia da viagem, nem 
após a partida. Qualquer anulação deverá ser efetuada com uma antecedência de 3 dias úteis relativamente à 
data de partida, já que a anulação implica certas formalidades. 

Em caso de cancelamento, deverá indemnizar-nos em: 

•  30 euros por despesas de gestão 

•  Além disso, deverá assumir a penalização correspondente por parte da Renfe por despesas de anulação: 

1. Tarifa Web, classe turística: Será deduzido 50% do preço do bilhete 
2. Tarifa Estrela, classe turística: Será deduzido 30% do preço do bilhete 
3. Tarifa Geral Ida e Volta, classe turística: Será deduzido 20% do preço do bilhete 
4. Tarifa Infantil: Será deduzido 15% do preço do bilhete 

•  De igual forma, no caso do hotel, esta penalização variará consoante cada reserva. Pode sempre comprovar a 
política de cancelamento do hotel que pretende, antes de confirmar a sua reserva na nossa página. Esta 
informação encontra-se na ficha descritiva da unidade hoteleira, na secção "Detalhes do hotel", bem como no e-
mail de confirmação de reserva que receberá. Caso não seja indicada a política específica de cancelamento do 
hotel, a penalização será a seguinte: 

•  Cancelamento até 4 dias antes da data de entrada: sem penalização 

•  Cancelamento posterior: 100% de penalização 

Em caso de cancelamento, creditaremos o possível valor reembolsável no mesmo cartão com o qual foi efetuado 
o pagamento.  

XVI - VOO + HOTEL 

a) Informação geral: 

As viagens combinadas, com bilhetes aéreos, unidades hoteleiras e demais produtos e serviços turísticos 
incluídos sob a secção de "voo + hotel" na nossa página Web são regidas pelo disposto nas nossas condições 
gerais, assim como pelas condições gerais e o programa ou folheto informativo dos fornecedores com os quais 
contratas o produto ou serviço turístico, e ainda pela legislação espanhola que seja aplicável. Mais 
especificamente, as viagens combinadas comercializadas por lastminute.com estão sujeitas ao disposto no 

http://www.es.lastminute.com/lmn/lmnimage/es/lmnes/horarios/indexchat.html
mailto:escancelaciones@lastminute.com


Texto Reformulado da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores do Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de Novembro (que pode ser consultado aqui , referente ao texto do Livro IV de Viagens Combinadas). 

Os preços das viagens "voo + hotel" estão sujeitos a alterações e as reservas estão sujeitas à disponibilidade do 
mercado no momento da reserva. Isto não afetará uma compra já efetuada. 

A normativa referente a "entrega de bilhetes", "reconfirmação de voos", "apresentação no aeroporto", "normas 
especiais para voos das séries 6xxx até 9xxx da Iberia" e "condições das companhias low-cost" aplica-se 
também aos voos do pacote "voo + hotel". Pode consultá-la aqui . 

Se não se apresentar à hora prevista para o embarque no avião, a chegada ao hotel, ou à hora e no local 
previsto para poder aceder a qualquer serviço complementar, não terá direito a qualquer devolução do valor 
pago. 

b) Descrição dos preços: 

Os pacotes de voo + hotel incluem: hotel, voo e todas as taxas aéreas. 

As únicas taxas que não estão incluídas são as taxas locais que, excecionalmente, existem em alguns hotéis de 
determinados destinos (como, por exemplo, Paris, Amesterdão, Ilhas Baleares, Nova Iorque...). Variam 
consoante a categoria do hotel e o destino, podendo sofrer alterações segundo as leis locais, o que não 
podemos prever, nem integrar nos nossos preços. Essas taxas devem ser pagas diretamente no hotel. Pode 
consultar-nos para saber se no seu destino se aplicam taxas locais. 

Tenha em conta que nos hotéis estrangeiros o preço pode aparecer em euros e na moeda do país de origem, ou 
em qualquer outra moeda solicitada pelo fornecedor. Salvo especificação em contrário, no momento final de 
pagamento, o preço do quarto que lhe será cobrado deve estar expresso na moeda local (ou em qualquer outra 
moeda, se assim o determinar o hotel) e não em euros.  Tenha em conta que a conversão realizada pelo hotel 
da moeda local para euros pode diferir ligeiramente e de forma não substancial do preço publicado na nossa 
página Web.   

Os preços que têm por base uma ocupação dupla são válidos para 2 pessoas. Caso seja alojada uma terceira 
pessoa (criança/adulto), deverá ser pago um suplemento diretamente no hotel, sempre e quando este o permitir. 
Será esse mesmo hotel a informar sobre o valor a pagar no momento da estadia, por isso, se pretender saber 
antecipadamente esse valor deverá contactar diretamente o hotel. Note-se que os quartos duplos são válidos 
apenas para o alojamento de duas pessoas. 

Assumimos que solicita o voo mais económico nas datas e horas selecionadas. Por isso, salvo indicação 
expressa da sua parte, ser-lhe-á proposto, por predefinição, o preço mais económico e sem possibilidade de 
alterações, nem cancelamentos ("classe turística com restrições"). 

Não é permitida a utilização do bilhete aéreo de outra forma que não a contratada. Tampouco se pode utilizar a 
volta de um voo sem ter utilizado anteriormente a ida. 

c) Condições e despesas para alterações: 

Todas as alterações relativas a produtos de "voo + hotel" devem ser tratadas, contactando o nosso Serviço de 
Apoio ao Cliente, através do nosso chat online, ou ligando para 93 600 29 00 e indicando o número de referência 
da sua reserva. Informá-lo-emos se a alteração que pretende efetuar é possível, bem como sobre as suas 
possíveis repercussões económicas. 

Os pacotes de "voo + hotel" não permitem alterações, nem cancelamentos parciais, por se tratar de uma viagem 
combinada com condições especiais. 

Não são permitidas alterações de nome. Apenas serão permitidas alterações de data, caso o voo e o hotel 
contratados o permitam. Nesse caso, cobraremos: 

- 15€ por pessoa por despesas de gestão de alterações 

- Além disso, será cobrada no seu cartão a penalização que tem de pagar à companhia aérea correspondente à 
tarifa aérea do seu bilhete. Esta penalização varia consoante a tarifa reservada. 

d) Condições e despesas de cancelamento: 

Todos os cancelamentos de viagens "voo + hotel" devem ser tratados, contactando o nosso Serviço de Apoio ao 
Cliente, através do nosso chat online, ou ligando para 93 600 29 00 e indicando o número de referência da sua 
reserva. 
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Os voos dos pacotes "voo + hotel" não são reembolsáveis, já que usufruem de condições especiais de 
contratação. 

Por conseguinte, se pretende cancelar a sua viagem "voo + hotel", cobraremos: 

•  30 euros por despesas de gestão 

•  Além disso, deverá assumir a penalização correspondente a 100% do valor do voo. 

•  De igual forma, no caso do hotel, esta penalização variará consoante cada reserva. Pode sempre comprovar a 
política de cancelamento do hotel que pretende, antes de confirmar a sua reserva na nossa página. Esta 
informação encontra-se na ficha descritiva da unidade hoteleira, na secção "Detalhes do hotel", bem como no e-
mail de confirmação de reserva que receberá. Caso não seja indicada a política específica de cancelamento do 
hotel, a penalização será a seguinte: 

•  Cancelamento até 4 dias antes da data de entrada: sem penalização 

•  Cancelamento posterior: 100% de penalização 

Em caso de cancelamento, creditaremos o possível valor reembolsável no mesmo cartão com o qual foi efetuado 
o pagamento.  

Para o reembolso de bilhetes físicos são imprescindíveis os bilhetes de papel originais, para que a companhia 
aérea aceite o reembolso, por isso, deverá enviá-los para os nossos escritórios, decorrendo o custo de envio por 
sua conta. 

XVII- ALUGUER DE CARROS 

Condições Gerais para o Aluguer de Carros: 

a. Se fez a reserva do seu carro de aluguer antes ou até 25 de Junho de 2013, os serviços reservados terão sido 
prestados por elmundoencoche. Leia, por favor, os termos e condições gerais de elmundoencoche, ou contacte 
o nosso departamento de apoio ao cliente. 

b. Se reservou o seu carro de aluguer após 25 de Junho de 2013, os serviços reservados serão prestados por 

Etrawler, secção comercial de CarTrawler. Leia, por favor, os termos e condições gerais da Etrawler aqui. 

XVIII – POLÍTICA DE PRIVACIDADE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS 

Para aceder e utilizar os serviços oferecidos por lastminute.com através do nosso site Web é necessário que nos 
faculte os dados de caráter pessoal que são solicitados no registo de inscrição, devendo preencher os campos 
que indicamos como obrigatórios, para se poder registar e aceder aos serviços. Caso contrário, não poderá 
formalizar-se o contrato, nem poderá aceder e utilizar os serviços oferecidos. 

Caso durante o processo de compra devam ser incluídos dados de caráter pessoal referentes a outras pessoas 
físicas, para além da que efetua a compra ou pedido, deverá antes da sua inclusão, informar estas pessoas 
sobre os aspetos contidos na presente cláusula. 

De acordo com o estabelecido na Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, em matéria de Proteção de Dados 
de Caráter Pessoal (LOPD), informamo-lo que os dados de caráter pessoal que os utilizadores de 
lastminute.com facultam ao completar e enviar o registo de inscrição, bem como ao efetuar uma compra serão 
objeto de tratamento automatizado e incorporados nos ficheiros automatizados inscritos no Registo Geral de 
Proteção de Dados da Agência Espanhola de Proteção de Dados. O responsável e titular dos ficheiros 
automatizados éBravoventure Spain S.L.U.. (adiante designada por lastminute.com), sediada em Calle Procion 
1, Madrid, (España) . 

As finalidades da recolha e tratamento dos dados pessoais serão as seguintes: 

•  Prestar e oferecer-lhe os produtos e serviços da nossa página Web. 

•  Tratamento e gestão dos pedidos recebidos; gestão da cobrança dos produtos e serviços adquiridos; 
manutenção da relação contratual/pré-contratual e envio de notificações de atualização dos produtos e serviços. 

•  Gestão administrativa, de faturação e dos clientes 

•  Gestão das reservas e emissão de bilhetes 
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•  Ações de fidelização de clientes 

•  Ações personalizadas de publicidade e prospeção comercial que incluirão o envio de informação e publicidade, 
promoções, ofertas comerciais, envio da newsletter (boletim de notícias, novidades, recomendações, etc.), por 
meios eletrónicos ou em suporte papel, em associação com produtos e/ou serviços oferecidos por 
lastminute.com, das empresas do grupo, de agências de turismo e empresas terceiras, tudo isso relacionado 
com os setores de hotelaria e turismo, viagens, voos, hotéis, restauração, finanças, seguros, telecomunicações, 
energia, água, gás, informática, eletrónica, formação e educação, indústria automóvel, alimentação, arte, lazer e 
cultura, bens de grande consumo, imobiliária, casa, presentes, vivendas e apartamentos, bilhetes, relax, 
erotismo, contactos, atividades recreativas, parques temáticos e, em geral, os produtos e serviços oferecidos 
através da nossa página Web de lastminute.com. 

•  Realização de inquéritos, estatísticas e análise de perfis e/ou tendências de mercado. 

Quando o utilizador contrata os produtos e serviços oferecidos por lastminute.com, atendendo à natureza dos 
mesmos, lastminute.com deverá necessariamente comunicar os dados de caráter pessoal facultados aos 
fornecedores dos produtos e serviços, agências de turismo, companhias aéreas, unidades hoteleiras, entidades 
financeiras, companhias de seguros, etc., com o intuito de que estes possam dar cumprimento ao contrato, pré-
contrato e/ou reserva efetuada pelo utilizador, bem como possam efetuar a gestão e tratamento dos produtos e 
serviços solicitados pelo utilizador. 

Supondo que estas comunicações de dados se devam realizar para destinatários situados no estrangeiro 
(transferências internacionais de dados), o utilizador dá o seu consentimento para que lastminute.com possa 
transferir os seus dados para os destinatários correspondentes que podem estar situados em qualquer país do 
mundo, inclusive em países que não ofereçam um nível de proteção equiparável à normativa espanhola de 
proteção de dados e para os efeitos e finalidades estabelecidos no parágrafo anterior. 

O utilizador autoriza também a cessão dos seus dados a um ficheiro comum de clientes (histórico de relações 
comerciais) do grupo lastminute.com, situado na Inglaterra, com o intuito de prestar um serviço global, bem como 
para lhe enviar informação e publicidade personalizada de produtos e serviços do grupo lastminute.com.  

De igual forma, supondo que o utilizador use através de lastminute.com algum programa, serviço ou sistema de 
fidelização de clientes (do tipo "iberiaplus", "puntos la caixa" ou outras promoções similares ou ocasionais), 
lastminute.com comunicará os dados de caráter pessoal e a transação realizada à entidade gestora do programa 
de fidelização, autorizando essa comunicação ao utilizador.  

De igual forma, nos casos em que o utilizador adquira através de lastminute.com produtos ou serviços de lazer 
(bilhetes ou similares) e/ou presentes, os dados serão comunicados ao fornecedor correspondente, com o intuito 
de poder dar cumprimento ao contrato. 

O utilizador aceita e autoriza expressamente que os dados pessoais por ele facultados ou que possa vir a 
facultar no futuro sejam tratados por lastminute.com para os fins referidos. A autorização para o tratamento dos 
seus dados será entendida como dada, caso não comunique, por escrito, a revogação da mesma e não se lhe 
atribuam efeitos retroativos. 

A informação que lastminute.com recebe dos utilizadores deste site Web é tratada com a máxima 
confidencialidade. Para tal fim, lastminute.com, em conformidade com o Real Decreto 994/1999, de 11 de Junho, 
guardará os dados de caráter pessoal que tenha requerido e adotará as medidas necessárias para evitar a sua 
alteração, perda, tratamento ou acesso de terceiros não autorizados. 

O utilizador compromete-se a comunicar a lastminute.com qualquer alteração sofrida pelos dados pessoais 
facultados. 

O utilizador tem a possibilidade de exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, dirigindo 
uma comunicação, por escrito e anexando uma fotocópia do seu BI, ou de outro documento identificativo, para: 
Lastminute.com (ref. Dados pessoais), Calle Procion 1, Madrid, (España) ou através de e-mail para o endereço 

seguinte es_protecciondedatos@lastminute.com. 

XIX – COOKIES 

Um "cookie" é um fragmento de informação que o navegador do seu computador armazena no respetivo disco 
rígido. De cada vez que visita a nossa página Web, o nosso servidor reconhecerá os "cookies" armazenados, 
dando-nos informações sobre a sua última visita e permitindo-nos, assim, prestar-lhe um serviço melhor. Se não 
pretende este serviço, deverá informar-nos a esse respeito, por escrito. 
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Utilizamos os "cookies" para que a sua experiência de compra seja o mais agradável, rápida e satisfatória 
possível.  

 


