
Euroticket Refeição®
Programa de Descontos e Benefícios 

fevereiro 22



Vantagens

MEDICARE
REPSOL
FREE NOW
ALBERTO OCULISTA
DOTT
EUROPCAR
NORAUTO
DEPILCLUB
SLB
LENOVO
PESTANA TRÓIA ECO RESORT & RESIDENCES
MY PHARMA SPOT
FORBABIESBRAIN
INSPARYA

ÍNDICE DE DESCONTOS

ZOMATO DELIVERY
RITUALS
LOCARENT
LEASE PLAN
FEU VERT
HOLMES PLACE
BODYCONCEPT
DEPILCONCEPT
RIVA
PESTANA HOTEL GROUP
CARNEXT
360 HYPER
REPSOL – CAMPANHA REPSOL MOVE



Poupança de 70€ num Plano 
de Saúde Medicare

Condições:
Poupança de 70€* num Plano de Saúde Anual da Medicare.

*Válido para utilizadores Euroticket com oferta de 10€ da taxa de
adesão no 1º ano + 5€ por mês na adesão aos Planos de Saúde
Medicare Platinium Mais ou Platinium Mais Vida.

Validade: Até 30 de junho 2022

Informações:
Para aderir a esta vantagem, o utilizador deverá preencher o
formulário de pedido de contacto disponibilizado aqui.

Desconto imediato de 6 cênt./litro*
em combustíveis Neotech

Condições:
Válido em Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira.
Este valor é acumulável com as campanhas existentes, desde que
não exceda os 12/cênt.litro.

Validade: Vantagem Permanente

Informações:
Desconto aplicado mediante apresentação do cartão Euroticket
(Refeição ou Estudante) nas estações de serviço Repsol.

* Desconto de 5 cênt./litro para os restantes combustíveis

https://euroticket.edenred.pt/plano-de-saude-medicare?fbclid=IwAR3fBwisNoRS-gDOLFC6JJD6XDWpxGNN4iTU7_AhZ9h38lQa2bX1nIm2sao


60% de desconto nas 
primeiras duas viagens

Validade: Vantagem Permanente

Condições:
Oferta de 60% de desconto nas primeiras duas viagens de
TVDE ou Táxi (até ao máximo de 3€ por viagem)

Informações:
Para usufruir desta oferta, o utilizador terá de descarregar a
aplicação da FREE NOW, fazer o registo e inserir o código EDENRED60

50% de desconto em lentes e 
armações 

25% em todos os artigos
Validade: Até 31 de dezembro de 2022

Condições:
50% de desconto na compra de óculos graduados (armação + lentes):
Oferta limitada a uma utilização por pessoa e extensível aos familiares
diretos, mediante apresentação do cartão Euroticket Refeição.

25% de desconto direto todos os artigos, exceto marca Cartier: Desconto
não acumulável com outras campanhas em vigor.



10% de desconto em 
todos os produtos (entre 

20€ e 500€)

Validade: Até 31 de março de 2022

Condições:
Desconto de 10% em todos os produtos disponíveis no Dott, o maior
shopping online de Portugal, que estejam num intervalo de valor entre
os 20€ e os 500€.

Informações:
O utilizador deverá inserir o código DOTTEDENRED10, no momento de
pagamento, em dott.pt.

15% de desconto no aluguer 
de viaturas

Validade: Vantagem Permanente

Condições:
15% de desconto no aluguer de viaturas, scooters e bicicletas em
Portugal Continental e Ilhas;
10% de desconto no aluguer de viaturas no estrangeiro;
30% de desconto no aluguer de carro com Chauffeur Service;
Desconto de 300€ na compra de viaturas usadas 2nd move em Portugal
Informações:
Quando solicitado, deve ser utilizado o voucher promocional nº
54162041.
Reservas aqui, ou através do reservas@europcar.com ou do contacto
219407790 (Centro de Reservas).

https://dott.pt/pt
https://partner.europcar.com/edenred-pt/pt/home/
mailto:reservas@europcar.com


Validade: Vantagem Permanente

Desconto de 5% em todos os 
produtos e serviços em lojas 

e oficinas

Condições:
Este desconto não é cumulativo com outras campanhas em vigor.

Informações:
Ao apresentar o cartão Euroticket Refeição, o utilizador usufrui de
5% de desconto em todos os produtos e serviços das lojas e oficinas
Norauto.

Os estabelecimentos podem ser consultados em www.norauto.pt.

Validade: Vantagem Permanente

Condições:
60% de desconto direto sobre os preços de tabela, por sessão,

durante a fase de tratamento de depilação a laser, mediante a
apresentação do cartão Euroticket Refeição.

Informações:
O desconto é válido em todos os centros Depilclub do país.
Consulte-os em www.depilclub.pt.

Desconto direto de 60% 
em depilação a laser

https://www.norauto.pt/
https://depilclub.pt/


Validade: Vantagem Permanente

Associação ao programa Mais 
Vantagens

Condições:
Ao aderir ao Mais Vantagens, o Programa de Benefícios do SL
Benfica, o utilizador passa a receber saldo na sua carteira virtual,
por cada refeição nos estabelecimentos parceiros do programa.
Este saldo acumulado pode ser utilizado para pagar quotas de
sócios, bilhetes, camisolas ou qualquer outro produto do SL Benfica.

Informações:
Para usufruir do Mais Vantagens, o utilizador tem de associar o
seu Euroticket Refeição ao programa através do MB Way.

15% de desconto no site da Lenovo

Validade: Até 31 de março de 2022

Condições:
15% de desconto em todos os produtos no site da Lenovo.
Este desconto não é cumulativo com outras campanhas em vigor.

Informações:
O utilizador deverá inserir o código EDENLENOVO, no momento
de pagamento, em www.lenovo.com/pt.

https://www.lenovo.com/pt/pt?Redirect=False
https://www.lenovo.com/pt/pt?Redirect=False


Até 20% de desconto

Validade: Até 31 de maio de 2022

Condições:
Até 20% de desconto nos pacotes de experiências únicas do
Pestana Tróia Eco-Resort & Residences.
Excluindo o período de fim de ano e da Páscoa.

Informações:
Para usufruir desta oferta, o utilizador deverá ligar para o 265 240
250 ou enviar um email com o seu pedido de reserva para
trade@pestana.com

Validade: Até 31 de maio de 2022

10% de desconto

Condições:
10% de desconto em produtos de saúde, beleza e bem-estar no site
da My Pharma Spot.
Este desconto não é cumulativo com outras campanhas em vigor.

Informações:
O utilizador deverá inserir o código PHARMATICKET no momento do
check-out em mypharmaspot.com

mailto:trade@pestana.com
https://www.mypharmaspot.com/pt/


Validade: Até 20 de junho de 2022

10% de desconto

Condições:
10% de desconto em consultas de psicologia, no spa e baby sense
nas clínicas ForBabiesBrain
Este desconto não é aplicável a pacotes promocionais nem
cumulativo com outras campanhas em vigor.

Informações:
O utilizador deverá inserir o código 4BABIESTICKET no momento do
check-out em loja.forbabiesbrain.com

15% de desconto

Validade: Até 3 de julho de 2022

Condições:
15% de desconto imediato em transplantes e outros tratamentos
capilares nas clínicas Insparya.
O utilizador pode ainda usufruir de facilidade de pagamento a
crédito até 48 meses sem juros (TAN 0%) e acompanhamento
médico gratuito, em caso de realização de transplante capilar, por
18 meses após a cirurgia.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o
formulário de contato disponível aqui.

https://loja.forbabiesbrain.com/
https://lp.insparya.pt/parcerias/parceiros/edenred-portugal


Possibilidade de realizar 
pagamentos com o Euroticket 

Refeição

Validade: Vantagem Permanente

Condições:
Possibilidade de fazer pagamentos na App Zomato: Delivery &
Takeaway com o Euroticket Refeição, através do MB Way.

Informações:
De forma a conseguir fazer o pagamento dos pedidos com o
Euroticket Refeição, é necessário que o utilizador associe o cartão ao
MB Way. Depois da associação estar feita, só tem de escolher o MB
Way como método de pagamento no final da sua encomenda.

20% de desconto

Validade: Até 31 de outubro de 2022

Condições:
20% de desconto nas lojas Rituals.
Esta campanha não é válida em compras de edições limitadas e
cartões-presente. Não é acumulável com outras promoções ou ofertas.
Entregas disponíveis apenas em Portugal Continental.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá utilizar o código de barras
disponível na App MyEdenred (no caso das lojas físicas) ou o
promocode ednrdxrtls1 (no caso da loja online).



300€ em cheque 
Compliments

Condições:
300€ em cheque Compliments ao realizar o renting na Locarent.
O utilizador tem ainda uma bonificação de 0,5% na taxa de juro
aplicada, um desconto de 25% no seguro para viaturas eletrificadas
(15% no caso de outras viaturas) e oferta de cartão CME para
carregamentos na rede pública MOBI.E

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o
formulário de contato disponível aquiValidade: Até 31 de dezembro de 2022

150€ em cartão combustível

Validade: Até 31 de dezembro de 2022

Condições:
Oferta de 150€ em cartão combustível ao realizar o renting na
LeasePlan.
Esta oferta não é acumulável com outras campanhas em vigor.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o
formulário de contato disponível aqui

https://www.locarent.pt/protocolos/protocolo-edenred-b2c/
https://renting-leaseplan.com/parceirosedenred/


Até 15% de desconto

Condições:
15% de desconto em mão de obra e 10% de desconto em peças
e/ou acessórios na Feu Vert.
Esta oferta não é acumulável com outras campanhas em vigor.

Informações:
Para usufruir desta vantagem, basta que apresente o seu cartão
Euroticket num Centro Auto Feu Vert no momento do pagamento.Validade: Até 31 de março de 2022

15 dias grátis + avaliação gratuita + 
voucher de 60€ em serviços Holmes

Place

Validade: Até 23 de dezembro de 2022

Condições:
Oferta de uma avaliação física com um dos especialistas Holmes Place e 15
dias de utilização gratuita nos espaços do ginásio. O utilizador tem acesso
ao ginásio, aulas, piscina e jacuzzi.
Pode ainda usufruir de um voucher de 60€ em serviços Holmes Place
(válido em Personal Training e SPA).
Informações:
Para usufruir desta vantagem, o utilizador tem de preencher o formulário
disponível em bit.ly/holmesplace_Euroticket.
A oferta não é acumulável com outras ofertas semelhantes e é válida para
uma única utilização. Apenas para não sócios Holmes Place, maiores de 14
anos.

https://www.holmesplace.com/pt/pt/co/euroticket?utm_campaign=pt-2021-15-dias-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-euroticket&utm_source=app&utm_medium=banner&utm_content=banner-HolmesPlace


Avaliação Morfológica + 3 
Tratamentos de Estética

Validade: Até 31 de dezembro de 2022

Condições:
Oferta de 1 Avaliação Morfológica + 3 Tratamentos de Estética,
para as mulheres, e de 1 Avaliação Morfológica + 1 Massagem
Localizada, para os homens, numa clínica BodyConcept à escolha
do utilizador.
A oferta é válida para novos clientes e limitada a uma utilização
por pessoa.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o formulário
de contato disponível aqui.

Avaliação Inicial + Sessão de 
Depilação Permanente até 30€

Validade: Até 31 de dezembro de 2022

Condições:
Oferta da avaliação inicial e de uma sessão de depilação
permanente até 30€ numa clínica DepilConcept à escolha do
utilizador.
A oferta é válida para novos clientes e limitada a uma utilização
por pessoa.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o
formulário de contato disponível aqui.

https://parcerias.bodyconcept.pt/edenred/
https://parcerias.depilconcept.pt/edenred/


10% de desconto

Validade: Até 31 de dezembro de 2022

Condições:
10% de desconto em todos os produtos no site da Riva.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá inserir o promocode
Edenred10 no momento do pagamento.

10% de desconto

Validade: Válida a partir de 11 de 
fevereiro de 2022

Condições:
10% de desconto em alojamento aplicável a todas as unidades do Grupo.
A vantagem não se aplica às Pousadas de Alijó, Bragança, Belmonte,
Angra do Heroísmo, Valença e Alvito e unidades tudo incluído.
Esta oferta não é acumulável com outras campanhas em vigor.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá inserir o promocode
EDENREDCAMP22 no momento da sua reserva, no site do Pestana Hotel
Group



Oferta de 10€ e portes grátis acima 
de 50€

Validade: Válida a partir de 25 de 
fevereiro de 2022

Condições:
Oferta de 10€ e portes grátis acima de 50€* ao realizar as suas compras no
360 Hyper.
O utilizador pode realizar o pagamento das suas compras através do
Euroticket Refeição, via MB Way.
*Portes grátis para encomendas até 10km da loja e para o dia seguinte

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá inserir o promocode
EDENRED no momento do pagamento.

100€ em cartão combustível

Validade: Válida a partir de 28 de 
fevereiro de 2022

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o
formulário de contato estará disponível aqui.

Condições:
Oferta de 100€ em cartão combustível ao comprar uma viatura na
CarNext.
Esta oferta não é acumulável com outras campanhas em vigor.



Poupança de até 60% no seguro de 
Vida Habitação

Validade: Válida a partir de 7 de 
fevereiro de 2022

Condições:
Poupança de até 60% no seguro Real Vida Habitação mais oferta da 2ª
mensalidade.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá preencher o formulário
de contato que estará disponível aqui.

Desconto imediato de 9 cênt./litro 
em combustíveis Neotech e Autogás

Validade: Até 30 de abril de 2022

Condições:
Desconto imediato de até 15 cênt./litro em combustíveis Neotech
e Autogás.
Válido em Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira.

Informações:
Para usufruir da vantagem o utilizador deverá associar o seu
Euroticket Refeição ao Repsol Move. Saiba como o fazer aqui.

https://xd.adobe.com/view/cfc340d8-ef6b-4dce-8553-03df759ce2ee-9a90/
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