Pontos Multiplus em dobro + Benefícios Genius, faça login ao reservar!
Regras para o acúmulo de Pontos Multiplus:
1. Somente reservas efetuadas no microsite da parceria serão válidas para ganhar
pontos Multiplus, caso feche a janela ou saia da página, será necessário novo
acesso exclusivo via: http://sp.booking.com/?aid=1280298&label=multipluscobrandedrules , onde o número do seu CPF obrigatoriamente deve ser inserido
no campo designado no momento da compra para pontuação.
2. Não é possível alterar reservas de outros canais para adicionar o número
Multiplus e acumular pontos.
3. O prazo para crédito dos pontos é de até 10 semanas após o check-out.
4. Os pontos serão validados mediante a efetivação da hospedagem.
5. Apenas clientes cadastrados na Multiplus são elegíveis para acúmulo de pontos.
6. É de inteira responsabilidade do cliente a identificação correta de seus dados,
caso ocorra erro na digitação do CPF ou o cliente não preencha o campo
designado no fluxo de compra não ocorrerá o crédito dos pontos Multiplus.
7. Não é comum, porém em alguns casos pode ser necessário um documento que
comprove o canal em que a reserva foi efetuada e a efetivação da hospedagem.
Mantenha o e-mail de confirmação da reserva e sua nota fiscal ou extrato do
cartão até a creditação dos pontos.
Condições para tornar-se um cliente Genius e ter acesso aos benefícios:
1. As reservas devem ser realizadas mediante login e exclusivamente na página
co-branded Multiplus-Booking.com:
http://sp.booking.com/?aid=1280298&label=multiplus-cobrandedrules
2. Caso o cliente ainda não possua registro na Booking.com, ele poderá criá-lo
nessa mesma página antes de realizar a reserva.
3. Somente reservas realizadas mediante login são válidas para a conquista do
Status Genius.
4. O cliente deve fazer 5 check-outs dentro do período de 2 anos para ter acesso
ao Programa Genius.
5. Clientes Genius, ao realizarem login, terão os mesmos benefícios que dentro da
Booking.com
6. As reservas são elegíveis somente após check-out.
7. As condições do Programa de Benefícios de Viagem Genius estão sujeitas a
mudanças.
8. Os benefícios podem incluir descontos de 10% em quartos selecionados e
regalias como check-in antecipado, entre outros.

Promoção de pontos em dobro (ganhe 8 pontos a cada US$ 1 gasto) é válida
até 30 de Junho de 2017.

A possibilidade de combinar Pontos Multiplus e potencial benefícios Genius é
válida do dia 15 de Maio de 2017 até o dia 31 de Julho de 2017, podendo sua
validade ser estendida e aqui comunicada.
Em caso de dúvidas: apoio.cliente@booking.com

