
Os termos e condições gerais ALL - Accor Live Limitless se aplicam à oferta “Room Office”
e, para que possa se
beneficiar dela, você deve ser um associado ALL - Accor Live Limitless.

Para usufruir desta oferta, os associados do programa de fidelidade ALL - Accor Live
Limitless devem reservar 5 diárias de Room Office no mesmo mês (no mesmo hotel ou
em diferentes hotéis) através de nosso site ou central de reservas.

A cada 5 diárias de Room Office no mesmo mês, o associado receberá a quantidade de
pontos suficiente para que possa reservar 2 noites em um de nossos hotéis. Sendo que, a
quantidade de pontos será considerada de acordo com a marca do hotel em que foram
realizadas as 5 diárias de Room Office:

•5 diárias de Room Office em hotéis ibis budget/ ibis/ ibis Styles = 4.000 pontos Reward
•5 diárias de Room Office em hotéis Mercure/Novotel/Adágio = 6.000 pontos Reward
•5 diárias de Room Office em hotéis Pullman/Sofitel/Fairmont = 16.000 pontos Reward

*Caso as 5 diárias não sejam realizadas em hotéis da mesma marca, o crédito de pontos
será proporcional. Exemplo: 3 diárias no ibis + 2 diárias no Mercure = 4.800 Pontos
Reward.

Os cálculos realizados para utilização desses pontos durante o final de semana, se referem
ao valor médio de nossas tarifas (com ou sem café da manhã, considerando hotéis no
Brasil todo) e não levam em consideração feriados e outras datas comemorativas. 

Os pontos serão creditados até o 5º dia útil do mês seguinte às hospedagens.

Esta oferta está disponível somente para associados residentes na America do Sul. Limite
de utilização de 1 vez por cliente.

Esta oferta é válida para diárias de Room Ofice realizadas a partir de 02/10 até 31/12/2020
em qualquer hotel Accor que tenha esse produto e reservada entre 02/10 e 31/12/2020, até
às 23h59m, horário de Brasília.
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Para serem elegíveis para a oferta, todas as hospedagens devem ser reservadas através
de nosso site ou central de reservas. Assim, você não usufruirá desta oferta se sua
hospedagem for reservada em um revendedor, operador turístico ou agência de viagens
online terceira (como expedia.com, booking.com, etc.).

Você deve indicar o número de seu cartão de fidelidade ALL - Accor Live Limitless no
momento da reserva e apresentá-lo na recepção do hotel no check-in de sua
hospedagem.

Esta oferta não pode ser combinada com outras ofertas promocionais atuais ou
vantagens e não se aplica a grupos.

Esta oferta está sujeita a disponibilidade. São aplicados os termos e condições de venda
para tarifas de Room Office de
cada hotel participante.
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