VOUCHER
Desconto concedido em viagem de ida a realizar num dos 3 dias antecedentes à data de início do certame ou durante a sua realização e em
viagem de volta a realizar durante o certame ou num dos 3 dias seguintes ao último dia do certame na FIL.
O Voucher de oferta de desconto CP/FIL a apresentar na bilheteira deverá sempre incluir a data de realização do certame.

DESCONTO BILHETES DE COMBOIO
De ___ / ___ / ______ a ___ / ___ / _____
Certame

Data do Certame

Dados Pessoais

Nome (primeiro e último)

Empresa

Telefone

E-mail

Visitante

Expositor

A preencher e carimbar pela CP ou pela RENFE
Viagem de Ida ___ / ___ / ______

Viagem de Volta ___ / ___ / _____

Mais informações em: www.fil.pt / www.cp.pt
CP – Tel.: 707 210 220
FIL – Tel.: 218 921 500
Vantagens Clientes FIL:
Com apresentação do Voucher CP / FIL nas estações CP ou RENFE, beneficia de:
25% de desconto na classe Conforto / 1ª classe nos comboios Alfa Pendular e Intercidades
20% de desconto na classe Turística / 2ª classe nos comboios Alfa Pendular e Intercidades
30% de desconto em todas as classes dos comboios Lusitânia Comboio Hotel* e SudExpresso*
(*) apenas para serviço internacional
Condições:
Não é permitido utilizar como forma de pagamento.
Este desconto não é acumulável com quaisquer outros.
Os bilhetes adquiridos ao abrigo deste Acordo são revalidáveis e reembolsáveis, de acordo com as condições em vigor. A alteração do dia e/ou
comboio da viagem pode ser efectuada dentro do período de realização da feira para a qual este voucher é válido.
Todas as disposições consideradas neste documento regem-se pelas Condições Gerais dos Contratos de Transporte para Passageiros da CP e da
RENFE, respetivamente;
Este documento terá que ser apresentado ao Operador de Revisão juntamente com o bilhete.

