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1. Ús de la página Web 

 

1.1 Aquesta página Web està disponible per a tots els usuaris (en endavant, l’”Usuari” o “Vostè”), d’acord amb 

aquestes condicions generals (en endavant, els “T&C”). Quan Vostè realitza una compra en aquesta página Web o 

en qualsevol cas utiliza aquesta página Web, Vostè acepta aquests T&C.  

 

1.2 Aquesta página Web és propietat i és explotada per Vacaciones eDreams, S.L. (Societat Unipersonal), una 

societat mercantil espanyola amb domicili social al Moll de Barcelona, s/n, World Trade Center, Edifici Nord 6
ª
 

planta, 08039, Barcelona, Espanya, CIF B-61965778, número de telèfon (+34) 935088558 i correu electrònic 

http://www.edreams.es/images/shared/pdf/ES/flight_conditions.pdf
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serviciocliente@edreams.com (en endavant, “eDreams”). eDreams està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, 

Volum 31.908, Foli 69, Fulla B-200680, Inscripció 1ª i és titular de la Llicència d’Agència de Viatges núm. GC-88MD.  

 

1.3 L’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se 

contractualmente i utilizar aquesta página Web d’acord aquests T&C, els quals entén i reconeix en la seva totalitat. 

L’Usuari és responsable de tractar de forma confidencial i custodiar adequadament les contrassenyes 

proporcionades per eDreams per accedir a aquesta pàgina Web, així com de garantir que tercers no autoritzats no 

tinguin accés a les mateixes. L’Usuari declara que tota la información que proporcioni per accedir a aquesta página 

Web, abans i després de la seva utilització, és verídica, completa i precisa, i es compromet a mantener-la 

actualitzada. 

 

1.4 Aquesta pàgina Web és única i exclusivament per a ús personal de l’Usuari. Queda prohibida tota modificació, 

reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i qualsevol altra forma d’explotació amb finalitats 

comercials o equivalents.  

 

1.5 L’Usuari es compromet a no utilizar aquesta pàgina Web amb finalitats il·legals o prohibides. En particular, 

l’Usuari acepta que els productes o serveis adquirits a través d’aquesta pàgina Web seràn per ús o consum pròpi, o 

per ús o consum de les persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar. L’Usuari no podrà revendre 

a tercers els productes o serveis adquirits a través d’aquesta pàgina Web. eDreams es reserva el dret a denegar 

l’accés a aquesta pàgina Web en qualsevol moment sense avís previ. 

 

2. Funcionament de la pàgina Web 

 

2.1 A través d’aquesta pàgina Web, eDreams ofereix un servei de cerca i comparació de productes i serveis de 

viatges disponibles al mercat, així com un servei d’intermediació en la compra d’aquells que Vostè seleccioni. Una 

compra en aquesta pàgina Web és qualsevol ordre de compra de productes o serveis amb obligació de pagament 

que Vostè realitzi i que hagi estat confirmada per eDreams. Quan Vostè compra productes o serveis de viatges a 

través d’aquesta pàgina Web, està formalitzant un contracte directament amb el/s Proveïdor/s de viatges. eDreams 

no és part de la relació contractual en relació amb els productes o serveis que Vostè compra, excepte que 

expressament es digui una altra cosa. Qualsevol consulta o dubte relacionada amb els productes o serveis adquirits 

s’haurà de dirigir al Proveïdor de viatges corresponent. 

 

2.2 El terme “Proveïdor de viatges” inclou, segons s’escaigui, entre d’altres, a les companyies aèries, els operadors 

turístics, els proveïdors de viatges combinats, els hotels, les cadenes d’hospedatge, els agregadors de places 

d’allotjament, els proveïdors d’assegurances de viatges, els proveïdors de vehícles per a lloguer i les línies de 

creuers. 

 

2.3 eDreams l’assistirà en la compra dels seus productes i serveis, intervenint, en el seu nom, en la compra dels 

mateixos amb el/s Proveïdor/s de viatges. El seu contracte estarà subjecte a les condicions contractuals de cada 

Proveïdor de viatges. Per tal que Vostè pugui revisar les condicions contractuals del/s seu/s Proveïdor/s de viatges 

abans de decidir-se a contractar, eDreams s’esforça cada dia per fer possible l’accés a les mateixes des d’aquesta 

mateixa pàgina Web. En els casos en els que encara no és tècnicament possible, pot sol·licitar-nos el contacte o 

mailto:serviciocliente@edreams.com
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enllaç Web adequat del Proveïdor de viatges per a poder consultar-les. En qualsevol cas, el convidem a consultar les 

condicions contractuals aplicables als productes o serveis abans d’adquirir-los, especialment en relació amb les 

despeses i condicions associades a una possible cancel·lació. 

 

2.4 A l’utilitzar aquesta pàgina Web per comprar productes o serveis, Vostè autoritza a eDreams a actuar en el seu 

nom durant el procés de compra amb el/s Proveïdor/s de viatges corresponent/s, així com a realizar el pagament 

dels productes o serveis seleccionats en el seu nom, quan sigui necessari, per garantir que la transacció entre Vostè 

i el/s seu/s Proveïdor/s de viatges es porti a terme correctament. Per aquesta raó, eDreams li cobrarà unes 

despeses de gestió, la quantitat de les quals varia en funció dels productes o serveis que compri. En tot cas, Vostè 

tindrà tota la información necessària sobre el preu final complert dels productes i serveis que seleccioni, abans 

d’iniciar cap compra, petició o ordre amb obligació de pagament. 

 

2.5 El preu final complert dels productes i serveis seleccionats es confirma al finalitzar el procés de cerca, 

comparació i selecció. Vostè disposarà del preu final complert, degudament desglossat, abans de decidir i efectuar 

cap compra, petició o ordre amb obligació de pagament, la qual s’inicia fent clic sobre el botó “ACCEPTAR I 

COMPRAR”. Els preus es mostren amb el tipus de canvi calculat a diari i, per tant, poden variar lleugerament i a diari 

d’acord amb qualsevol moviment en els nivells de tipus de canvi. Així mateix, les impostos fluctúen en consonància 

amb els tipus de canvi. Quan Vostè inicïi una compra, el tipus de canvi es fixarà en aquest mateix moment i 

s’aplicarà a les modificacions i cancel·lacions de tots els productes i serveis que formin part de la seva compra, si 

s’escau.  

 

2.6 Després d’iniciar una compra, Vostè rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva sol·licitut, on se li 

proporcionaran tots els detalls dels productes i serveis sol·licitats. A continuació, eDreams comprobarà que la seva 

ordre de compra s’ha processat adequadament al sistema i que el pagament s’ha efectuat en la seva totalitat. La 

nostra obligació de processar la seva compra amb el/s Proveïdor/s de viatges corresponent/s estarà condicionada a 

que el pagament s’hagi efectuat en la seva totalitat. Quan tot sigui correcte, Vostè rebrà un segon correu electrònic, 

en el termini aproximat d’un (1) dia hábil després del primer, en el qual se li confirmarà que la seva compra ha estat 

efectuada. Si per alguna circumstància aliena a eDreams, algun producte o servei que forma part de la seva 

sol·licitut de compra no pogués processar-se adequadament, ens posarem en contacte amb Vostè tan aviat com 

sigui possible per informar-li degudament d’aquesta circumstància i assistir-lo segons les seves preferències. TINGUI 

EN COMPTE QUE, SI EL PRODUCTE SOL·LICITAT ÉS UN VOL D’UNA COMPANYIA AÈRIA LOW COST, ÉS POSSIBLE QUE 

REBI EN UN SOL CORREU ELECTRÒNIC LA CONFIRMACIÓ DE LA SEVA SOL·LICITUT I LA CONFIRMACIÓ DE L’EMISSIÓ 

DEL/S SEU/S BITLLET/S, JA QUE EN AQUESTS CASOS, LA GESTIÓ ÉS INMEDIATA. EN QUALSEVOL CAS, NO ES 

DIRIGEIXI MAI A L’AEROPORT SENSE HAVER REBUT LA CONFIRMACIÓ DE L’EMISSIÓ DE TOTS ELS BITLLETS QUE 

FORMIN PART DE LA SEVA COMPRA.  

 

2.7 Ens reservem el dret a cancel·lar la seva sol·licitut de compra en cas que existeixin motius raonables per creure 

que és una sol·licitut fraudulenta. En aquest cas, intentarem posar-nos en contacte amb Vostè utilitzant la direcció 

de correu electrònic que ens hagi proporcionat durant el procés de cerca, comparació i selección, o bé a través de 

l’entitat emissora de la tarja bancària que ens hagi proporcionat, segons sigui el motiu per creure que la seva 

sol·licitut és fraudulenta. En el cas que no sigui possible posar-nos en contacte amb Vostè per cap de les vies 

anteriors, la seva sol·licitut quedarà automàticament cancel·lada. 
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2.8 D’acord amb l’article 27 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, li informem 

que el document electrònic mitjançant el qual es formalitza el contracte de mandat amb eDreams és el correu 

electrònic de confirmació de la seva sol·licitut de compra. Aquesta informació, a més de rebre-la per correu 

electrònic, quedarà enregistrada als arxius d’eDreams i podrà accedir a la mateixa en qualsevol momento, sempre 

que així ens ho demani. 

2.9 En relació als elements opcionals o peticions especials que en alguns casos Vostè pot demanar als Proveïdors de 

viatges relatius a un producte determinat (per exemple, menjars especials, instal·lacions per a discapacitats, seients 

per a nens, etc.), ha de tenir especialment en compte que el servei que li proporciona eDreams consisteix en 

realitzar en el seu nom la gestió d’aquestes peticions especials amb els Proveïdors de viatges que correspon, però 

no pot garantir el cumpliment d’aquestes peticions per part dels Proveïdors. A més, li advertim expressament que la 

sol·licitut d’elements opcionals o peticions especials pot retrasar l’emissió del/s seu/s bitllet/s, amb el consegüent 

risc de que el preu del bitllet s’incrementi o ja no hi hagi places disponibles quan el Proveïdor de viatges tramiti la 

seva sol·licitut. 

3. Condicions de compra 

 

3.1.  Cancel·lacions i canvis 

 

3.1.1 La possibilitat de cancel·lar o canviar un producte o servei comprat a través d’aquesta pàgina Web, així com la 

forma de fer-ho, depèn de les condicions contractuals que imposi el Proveïdor de viatges corresponent, les quals 

van associades al tipus de tarifa seleccionada (al preu del producte o servei). Per tant, és possible que Vostè hagi 

comprat un producte o servei en relació al qual el Proveïdor no admeti cancel·lacions o canvis, o bé les admeti sota 

determinats requisits; d’aquí la necessitat que Vostè consulti les condicions contractuals del seu Proveïdor de 

viatges. En el cas que Vostè vulgui realizar una cancel·lació o un canvi en un vol a través d’eDreams, nosaltres 

podem realitzar la gestió en el seu nom. Aquesta gestió té un cost fix de CINQUANTA EUROS (50€) per persona i 

trajecte cancel·lat o modificat. El cost de la nostra gestió per cancel·lació o modificació és independent de les taxes 

que pugui aplicar el Proveïdor de viatges per efectuar la cancel·lació o canvi sol·licitat. 

 

3.1.2 En relació a les compres de bitllets d’avió, tingui en compte que si Vostè crea un itinerari a partir de diferents 

rutes i més d’una tarifa base, poden haver més d’un conjunt de condicions generals aplicables, al ésser un itinerari 

construtït en base a diferents productes proporcionats per diferents Proveïdors. En aquest cas, s’aplicaran les 

condicions més restrictives de la tarifa. Si es permeten canvis o cancel·lacions, eDreams pot realitzar la gestió en el 

seu nom, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, tingui en compte que si Vostè ha comprat un bitllet d’anada i 

tornada, la “no presentació” en el vol d’anada pot originar que la companyia aèria cancel·li també el trajecte de 

tornada. Els canvis i cancel·lacions de bitllets d’avió no es poden fer per correu electrònic. Pot posar-se en contacte 

amb el centre d’atenció telefònica d’eDreams a aquest efecte. En ocasions, alguns bitllets d'avió permeten la 

Cancel·lació Gratuïta, Vostè podrà identificar els bitllets que estan subjectes a Cancel·lació Gratuïta quan, a la 

pàgina de resultats després de realitzar la seva cerca, apareguin amb el distintiu “Cancel·lació Gratuïta”. Tingui en 

compte que per poder cancel·lar el seu bitllet d'avió Vostè haurà de posar-se en contacte via telefònica amb el 

Servei d'Atenció al client d’ eDreams abans de les 19.30h del mateix dia en què va efectuar la seva reserva, 

d'aquesta manera l'import del seu bitllet d'avió serà reintegrat íntegrament sense generar cap altre cost addicional. 
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El servei de Cancel·lació Gratuïta no serà aplicable als vols operats per aerolínies low cost i només serà aplicable a 

reserves realitzades a través de la web d’ eDreams per a Espanya, www.edreams.es . 

 

3.1.3 En relació a les reserves d’habitacions d’hotels, les condicions especifiques de l’hotel en quant a 

cancel·lacions i canvis normalment estaran disponibles en aquesta pàgina Web i, excepcionalment, si no encara no 

fós tècnicament possible en algun supòsit concret, pot informar-se a través del nostre centre d’atenció telefònica. 

En qualsevol cas, Vostrè tindrà aquestes condicions en el correu electrònic de confirmació de la seva reserva, un cop 

l’hagi contractat per a futures consultes. Quan Vostè realitza un canvi en la seva reserva, és la seva responsabilitat 

asegurar-se que no entra en conflicto amb la resta de productes o serveis que hagi adquirit per al seu viatge, ja sigui 

a través d’eDreams, a través d’un altre intermediari o directamente amb un Proveïdor de viatges. 

 

3.1.4 En relació amb el lloguer de vehícles, les condicions especifiques del Proveïdor en quant a cancel·lacions i 

canvis normalment estaran disponibles en aquesta pàgina Web i, excepcionalment, si encara no fós tècnicament 

possible en algun supòsit concret, pot informar-se a través del nostre centre d’atenció telefònica. Tingui en compte 

que si Vostè no cancel·la la seva reserva amb anterioritat i no recull el seu vehicle en la data de recollida o no 

compleix amb les condicions de recollida, la majoria de Proveïdors opta per cobrar-li per no haver-se presentat fins 

el 100% del valor total del lloguer contractat. 

 

3.1.5 En relació a la compra de bitllets de creuers, les condicions especifiques del Proveïdor en quant a 

cancel·lacions i canvis estaran normalment disponibles a la documentació que li faciliti directament el Proveïdor de 

viatges i/o a la seva pàgina Web. A través de la pàgina Web d’eDreams, Vostè no pot realitzar cap gestió relacionada 

amb la compra de bitllets de creuers, ja que en aquest àmbit eDreams únicament cedeix un espai a les companyies 

de creuers per a la promoció dels seus productes i serveis. Tingui en compte que si Vostè no cancel·la la seva 

compra amb anterioritat i no es presenta en la data prevista per a la sortida del creuer o no compleix amb les 

condicions aplicables per a la sortida, la majoria de Proveïdors opta per cobrar-li per no haver-se presentat fins el 

100% del valor total del bitllet contractat. 

 

3.2.  Preus i formes de pagament  

 

3.2.1 El preu final complert dels productes i serveis seleccionats se li mostrarà, degudament desglossat, un cop 

finalitzi el procés de cerca, comparació i selección, i, en tot cas, abans que Vostè inicïi cap procés de compra. El preu 

final complert inclourà tots els productes i serveis seleccionats i les despeses de gestió d’eDreams que generi la seva 

ordre de compra. Tingui en compte que les despeses de gestió d’eDreams són independents del preu del productes 

o serveis sol·licitats i, per tant, no són reembolsables en cap cas, ja que responen al servei d’intermediació prestat 

per eDreams. 

 

3.2.2 L’import de les despeses de gestió d’eDreams varia segons els productes o serveis seleccionats. Aquestes 

despeses són diferents si realitza la seva compra íntegrament a la pàgina Web o ho fa per telèfon, així com si 

sol·licita canvis, cancel·lacions o altres gestions posteriors. En el cas que utilitzi una tarja bancària sense fons o el 

càrrec sigui rebutjat per la seva entitat bancària per algún motiu, eDreams li cobrarà unes despeses de gestió 

estimades i provisionals de VINT EUROS (20€) i li donarà instruccions immediatament per poder fer efectiu el 

pagament de la seva sol·licitut. Si Vostè fa efectiu el pagament en la seva totalitat, les despeses de gestió estimades 
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se li desomptaran del preu final complert de la seva compra. Fins que Vostè no faci efectiu el pagament en la seva 

totalitat, la seva sol·licitut no serà processada i, per tant, no tindrà dret a rebre cap del productes o serveis 

sol·licitats. Tingui en compte especialment el fet que, degut a la naturalesa del productes de viatges, és possible que 

el preu dels productes o serveis sol·licitats varïi entre el moment en què Vostè els sol·licita i el moment en què 

efectua el pagament en la seva totalitat per tal de processar la seva sol·licitut. Per tant, Vostè haurà d’assumir el risc 

de la varió en el preu que es pugui produïr per aquesta circumstància. 

 

 3.2.3 Si hi hagués algun problema amb el seu pagament, ens posarem en contacte amb Vostè dins el termini de 

quaranta vuit (48) hores següents a la seva ordre de compra, o bé dins el termini de les vint-i-quatre (24) hores 

següents, si el seu vol té prevista la sortida dins les quaranta vuit (48) hores següents. Tingui en compte que Vostè 

haurà d’assumir el risc de qualsevol increment del preu del bitllet que es produixi abans que la seva compra sigui 

confirmada. 

 

 3.2.4 Vostè pot pagar mitjant qualsevol de les principals targes de dèbit o crèdit, segons es detalla a la pròpia 

pàgina Web. No s’accepten altres mètodes de pagament no indicats a la pàgina Web. 

 

3.2.5 Amb la finalitat de proporcionar una major seguretat, se li demanarà que introdueixi tota la información que 

es trova a la seva tarja bancària en cadascuna de les compres que realitzi amb eDreams. Aquesta información no es 

guarda en els nostres sistemes més enllà del què és estrictament necessari per processar el pagament de la seva 

compra i, si s’escau, tramitar les sol·licituts de reembolsament de taxes no devengades, tal i com s’estableix al punt 

3.3. Tingui en compte que eDreams necessàriament haurà de comunicar les dades de la seva tarja bancària al/s 

Proveïdor/s de viatges per a la formalització de la/les seva/es compra/es. Tota la información s’envia xifrada a 

través d’un servidor segur. Vostè autoritza a eDreams a utilizar la información de la seva tarja bancària (i) amb la 

finalitat de realitzar la compra dels productes o serveis sol·licitats i processar les despeses de gestió relacionades, (ii) 

pel pagament de la prima d’assegurança i assistència al turista, quan procedeixi, (iii) per a la tramitació de qualsevol 

reembolsament aplicable i (iv) pel pagament de les despeses relacionades amb (a) l’ús de determinades targes de 

dèbit o crèdit, (b) la petició de canvis en la seva compra inicial o (c) el reembolsament de taxes no devengades, tal i 

com s’estableix al punt 3.3. 

 

3.2.6 A més de les nostres despeses de gestió generals i addicionals, eDreams li cobrarà també el cost suportat 

associat a l’ús de cada mètode de pagament. Tingui en compte que es tracta d’un procés automatitzat, en el qual es 

detecta i aplica el cost associat al mètode de pagament realment utilitzat, amb independencia que Vostè hagi 

indicat, per error o desconeixement, que es tracta d’un altres mètode de pagament. En qualsevol cas, Vostè 

disposarà de tota la información sobre el preu final complert i deguament desglossat abans d’iniciar i quedar obligat 

per una ordre de compra. eDreams es reserva el dret de reclamar-li els imports que hagi hagut de suportar en 

relació amb pagaments rebutjats o retornats per la seva entitat bancària o emissora de la seva tarja de dèbit o 

crèdit. Si Vostè paga la seva compra amb la tarja bancària d’un tercer, és possible que hàgim de requerir una 

autorització escrita del titular de la tarja. eDreams, tant en el seu propi nom, com en representació del seu/s 

Proveïdor/s de viatges, es reserva el dret a oferir únicament el/s bitllet/s electrònic/s, confirmacions i altres 

documents de viatges a la dirección de facturació de la seva tarja bancària o a la seva dirección de correu electrònic 

quan així ho hagi sol·licitat l’emissor de la tarja. Totes les direccions de correu electrónica utilitzades han de validar-

se en el moment d’efectuar l’ordre de compra. 
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3.2.7 eDreams s’esforça diàriament en reduir o minimitzar els efectes de transaccions fraudulentes amb targes 

bancàries. Per aquest motiu, ens reservem el dret a realitzar controls aleatoris i és possible que li sol·licitem que ens 

envïi per fax o correu postal una proba de la seva dirección i una còpia de la tarja de dèbit o crèdit, així com un 

extracte recent de la seva entitat bancària, abans de l’emissió del/s bitllet/s, en el cas que el nostre sistema detecti 

indicis de frau en la seva transacció. Tingui en compte que aquests controls només es porten a terme durant el 

nostre horari habitual d’oficina i que, quan s’apliquen, detenen el processament de la seva compra. Per tant, 

eDreams no pot garantir la disponibilitat dels productes o serveis i/o el preu que ha trobat fins que la compra s’hagi 

tramitat degudament. Vostè haurà d’assumir el cost i les despeses relatives a l’enviament de la prova de dirección 

per fax o correu postal, la sol·licitut d’una transferència bancària i/o qualsevol acció que es requereixi per poder 

tramitar la seva compra de forma segura. 

 

3.2.8 Si a través del centre d’atenció al client d’eDreams, i com a conseqüència d’algun problema amb la seva 

transacció, se li ofereix la possibilitat de realitzar el pagament a través de transferència bancària, tingui en compte 

que aquesta només serà acceptada si Vostè n’és el titular del compte bancari i aquest està domicilat en el país des 

del qual realitza la transacció. En aquests casos, entre la data de compra i la data de sortida del/s vol/s haurà 

d’haver una diferencia mínima de sis (6) diez hàbils. Si opta per la transferència bancària com a forma de pagament, 

eDreams li cobrarà l’import total de la seva compra d’una sola vegada. Vostè haurà d’assegurar-se que el seu 

compte bancari tingui fons suficients. En cas que es produeixi una devolució del pagament per manca de fons o per 

altres raons atribuibles a Vostè, eDreams li cobrarà un import per les despeses de gestió generades de VINT EUROS 

(20€) i li donarà immediatament instruccions per fer efectiu el seu pagament. Aquest import és degut al cost 

associat a la gestió amb la seva entitat bancària i en cap cas serà reembolsable.  

3.3  Reembolsaments 

 

3.3.1 Els reembolsaments, quan procedeixen, són processats segons la forma de pagament utilitzada en el 

momento de la seva compra i a nom de la persona que va fer el pagament original. Al processar un reembolsament 

relatiu a un bitllet d’avió, tingui en compte que no tots els conceptes que constitueixen el preu del bitllet són 

reembolsables. La política aplicable als reembolsaments la imposa el/s seu/s Proveïdor/s de viatges, sense que 

eDreams pugui intervenir, més enllà de gestionar la petició de reembolsament en el seu nom. 

 

3.3.2 En el cas que Vostè hagi comprat un bitllet d’avió sota una tarifa que no accepta canvis ni reembolsaments i, 

per algún motiu, no podrà utilizar-lo, l’informem que, en tot cas, Vostè té el dret a reclamar una part dels conceptes 

que constitueixen el preu del bitllet: 

 

(a) En el cas de bitllets de companyies aèries que pertanyen a IATA, normalment Vostè podrà 

sol·licitar a través d’eDreams el reembolsament de les taxes no devengades, dirigint la seva 

sol·licitut per escrit a la següent dirección postal: Departamento de Reembolsos de eDreams, 

Moll de Barcelona, s/n, World Trade Centre Norte 6ª planta, 08039, Barcelona, España. Amb 

aquesta sol·licitut, Vostè autoritza a eDreams a portar a terme totes les gestions necessàries en 

el seu nom per obtenir el reembolsament que correspongui de la companyia aèria. El termini 

màxim per sol·lcitar el reembolsament de les taxes no devengades és de dotze (12) mesos a 

comptar des de la data de compra o de sis (6) mesos a comptar des de la data de sortida del vol, 
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si aquesta fós posterior a l’anterior. El cost de la gestió d’eDreams per tramitar en el seu nom les 

peticions de reembolsament amb les companyies aèries és de TRENTA CINC EUROS (35€). 

Aquest cost es deduïrà de la quantitat reembolsada per la companyia aèria com a resultat de la 

gestió.  

 

(b) En el cas de bitllets de companyies aèries low cost (o bitllets que hagin estat abonats 

directament a la companyia aèria tot i pertànyer a IATA i haver ordenat la compra a través 

d’eDreams –en cas de dubte, pot consultar la seva situación a través del nostre centre d’atenció 

telefónica), eDreams no pot sol·licitar el reembolsament en el seu nom i Vostè haurà de fer-ho 

directament amb la companyia aèria.   

 

3.4  Passaport, visats i requisits de salut  

 

3.4.1 Per conèixer la normativa aplicable sobre la obligatorietat de disposar de passaport i visats, li recomanem que 

consulti amb l’embaixada corresponent abans de viatjar. És la seva responsabilitat asegurar-se que està en 

possessió dels documents personals necessaris per poder viatjar. eDreams no será en cap cas responsable de les 

conseqüències que per Vostè tingui el fet de presentar-se a l’aeroport sense la documentació personal adequada. 

 

3.4.2 Cada destinació té els seus propis requisits en quant a formalitats d’entrada, vacunes, etc, que també poden 

variar depenent de la nacionalitat del passatger. Li recomanem que s’informi degudament abans de planejar el seu 

viatge. eDreams no serà en cap cas responsable dels incidents deribats de la inobservància de les disposicions 

oficials en aquest sentit. 

 

3.5  Bitllets electrònics (o “eTickets”) 

 

3.5.1 Tots els bitllets que Vostè compri a través d’aquesta pàgina Web són bitllets electrònics. El sistema de bitllets 

electrònics (o “eTicketing”) és una forma de comprar bitllets d’avió “sense paper”. Un cop hagi realitzat la seva 

compra estigui confirmada, Vostè rebrà un correu electrònic de confirmació amb el número de localitzador del/s 

seu/s vol/s. Aquest és el seu bitllet electrònic. NO ESPERI REBRE UN BITLLET EN PAPER PER PERESENTAR-SE A 

L’AEROPORT.  

 

3.5.2 En aquest sentit, l’informem que cada aerolínea té les seves pròpies normes i procediments en relació amb 

l’eTicketing i li recomanem que les consulti abans de presentar-se a l’aeroport. En qualsevol cas, la nostra 

recomanació general és que Vostè porti sempre una còpia impresa del seu correu de confirmació amb el número de 

localitzador del/s seu/s vol/s, malgrat que no totes les aerolínies li demanaran que ho ensenyi. eDreams no és en 

cap cas responsable de l’incumpliment per part dels passatgers de les normes i procediments establerts per cada 

companyi aèria en relació amb l’eTicketing. Algunes aerolínies cobren imports extraordinaris si Vostè no imprimeix i 

mostra la tarja d’embarcament al mostrador de facturació. eDreams li recomana que llegeixi atentament totes les 

especificacions incloses al correu confirmació del/s seu/s vol/s concrets. És possible que li requereixin facturar i 

tornar a imprimir la seva tarja d’embarcament si es canvien les dades del vol o dels passatgers.  
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3.5.3 eDreams confia en què la información que Vostè proporciona és exacta i, per tant, declina qualsevol 

responsabilitat derivada del fet que no li arribi el seu bitllet electrònic per haver proporcionat una direcció de 

correu electrònic incorrecta o tenir configurat el seu compte de correu de manera que li hagi arribat com a correu 

electrònic no desitjat (“spam”). Vostè ha de noticar-nos immediatament si canvia de direcció de correu electrònic o 

de telèfon de contacte. A més a més, insistim permantment en la necessitat de comprobar que el nom que apareix 

al seu passaport o DNI coincideixi amb el que ha facilitat en la seva ordre de compra. 

3.5.4 En circusmtàncies excepcionals, degut a restriccions de venda de bitllets alienes a eDreams, és possible que 

ens resulti tècnicament impossible passar la seva información a l’aerolínea per tal que es formalitzi la seva ordre de 

compra amb normalitat. Si això succeeix, els nostres agents especialitzats es posaran en contacte amb Vostè dins el 

termini de les quaranta vuit (48) hores següents a la confirmació d’aquest fet i li gestionaran el reembolsament o 

una alternativa vàlida de viatge, en funció de les seves preferències.  

 

3.6  Assegurances de viatge  

eDreams li recomana contractar una assegurança per a qualsevol viatge, però especialmente quan es puguin donar 

circumstàncies en les que el Proveïdor de viatges no tingui cap responsabilitat. A través d’aquesta pàgina Web, 

Vostè pot contractar una assegurança adequada pel seu viatge. Si decideix contractar-la, tingui present que el 

Contracte d’Assegurança es formalitzarà entre Vostè i la companyia d’assegurança corresponent, sota les 

condicions contractuals de la pòlissa contractada, a les quals podrà accedir abans d’iniciar i quedar obligat per cap 

ordre de compra. 

3.7 Programes de fidelització 

De vegades, alguns Proveïdors de viatges ofereixen la possibilitat a l’Usuari d’introduir les dades de programes de 

“passatger freqüent” o “fidelització hotelera”, s’ s’escau. Tingui en compte que qualsevol programa d’aquest tipus 

estarà subjecte a les condicions que hagi establert el Proveïdor corresponent, éssent eDreams totalment aliè a 

aquestes polítiques. Vostè haurà de posar-se en contacte amb el Proveïdor de viatges que ofereix el programa de 

fidelització si té algún dubte sobre les condicions aplicables. 

4. Condicions especials relatives als productes o serveis adquirits  

 

4.1  Vols 

 

En relació als vols, s’aplicaran les condicions especifiques de l’Annex 1 a aquest document, llevat disposició 

contrària en les condicions generals del Proveïdor de viatges.  

 

4.2  Creuers 

 

En relació als creuers, s’aplicaran les condicions especifiques de l’Annex 2 a aquest document, llevat disposició 

contrària en les condicions generals del Proveïdor de viatges.  

 

4.3  Llogues de vehicles  
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En relació al lloguer de vehicles, s’aplicaran les condicions especifiques de l’Annex 3 a aquest document, llevat 

disposició contrària en les condicions generals del Proveïdor de viatges.  

 

4.4  Hotels i altres allotjaments  

 

En relació als hotels i altres allotjaments, s’aplicaran les condicions especifiques de l’Annex 4 a aquest document, 

llevat disposició contrària en les condicions generals del Proveïdor de viatges.  

 

5. Política de privacitat 

 

5.1 En cumpliment del què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (“LOPD”) i la normativa que la desenvolupa, li informem que totes les dades personals que ens 

proporcioni quedaran incorporades i seran tractades en fitxers automatitzats de la nostra titularidad, amb la 

finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis i dur a terme els tràmits oportuns (gestió de reserves, cobrament 

dels productes i serveis, etc.), enviar-li información i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions que 

estimem que poden ser del seu interés, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de 

mercat. 

 

5.2 Igualment l’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición de les 

seves dades de carácter personal, que li reconeixen els articles 15 i següents de la LOPD, dirigint-se directament al 

responsable del fitxer: Vacaciones eDreams, S.L., amb NIF B61965778 i domicili al World Trade Center Norte 6º, 

Moll de Barcelona, s/n, 08039, Barcelona (España). Per a la seva comoditat, podrà exercir els drets mencionats 

també per correu electrònic a la dirección: serviciocliente@edreams.com.  

 

5.3 En virtut del què estableix l’article 11 de la LOPD, li informem que al contractar els productes i serveis que li 

oferim en aquesta pàgina Web, haurem de comunicar necessàriament les seves dades de carácter personal (1) als 

proveïdors dels productes i serveis, o bé els tour operadors organitzadors de paquests de viatges que hagi escollit, si 

és el cas, els quals estan obligats a utilizar-los única i exclusivament per a remetre-li información i donar compliment 

a l’entrega dels seus productes o a la prestació dels seus serveis, així com a la observancia de la resta de 

disposicions de la LOPD; i (2) en virtut del que es disposa en el Reial decret-llei 1/2014, de 24 de Gener, de reforma 

en matèria d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques, pel qual es modifica el règim de justificació 

de la residència per al descompte del bitllet aeri , li informem que per realitzar les verificacions telemàtiques 

necessàries per comprovar els requisits de resident, les seves dades personals seran comunicats al Ministeri de 

Foment en el cas d'haver seleccionat l'opció “Descompte de resident” durant el procés de compra, i (3) a la resta de 

companyies del Grup al qual pertany Vacaciones eDreams, SL, de conformitat amb el què estableix l’article 42 del 

Codi de Comerç, és a dir, a la resta d’entitats del Grup eDreams ODIGEO, que explota les marques comercials 

eDreams, Go Voyages, Opodo i Travellink, els quals estan obligats a utilizar-los única i exclusivament per a la finalitat 

per la qual han sigut recollits, així com a la observancia de la resta de disposicions de la LOPD. Mitjançant 

l’acceptació de la Política de Privacitat, Vostè consenteix les comunicacions de dades descrites, inclús amb 

destinació a qualsevol país del món. 

 

6 Política de cookies 

mailto:serviciocliente@edreams.com


11 
 

 

6.1 En cumpliment del què disposa l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 

Elctrònic (LSSI) i la Directiva de la UE 2009/136/CE, eDreams li informa que aquesta pàgina Web accepta l’ús de 

cookies. 

 

6.2 Una cookie és un petit arxiu de text que es descarrega al seu equip a través de les pàgines Web que Vostè visita. 

Emmagatzema dades que el seu navegador envía a la nostra pàgina Web cada vegada que els visita o a mida que 

visualitza pàgines Web. Algunes cookies resulten essencials per poder fer un ús satisfactori de les pàgines Web, 

donat que permeten recordar información que ja s’ha introduït, així com vols que ha seleccionat o si ha iniciat una 

altra sessió. Altres cookies emmagatzemen información sobre hàbits de navegació i cerques per tal de recopilar 

dades analítiques sobre l’activitat de la pàgina Web en questió i per mostrar-li publicitat i suggerències de 

determinat productes, segons els seus interessos. 

6.3 Vostè ha de configurar les seves preferències en relació a les cookies a cada navegador (Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari). Normalment, existeixen vàries maneres de gestionar les cookies: habilitat 

o deshabilitat les cookies completament; eliminar cookies concretes que ja havien quedat emmagatzamades  al 

navegador; bloquejar la possibilitat de que determinades pàgines Web emmagatzemin cookies al seu equip; o 

bloquejar les cookies de tercers (mentre navega per una pàgina Web, altres pàgines Web emmagatzemen cookies 

al seu equip). 

 

Utilitzi els següents enllaçós per obtenir més información sobre la gestió de cookies en cadascun dels principals 

navegadors: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies 

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies 

Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html 

 

Addicionalment, li oferim una senzilla opció per gestionar o eliminar totes les cookies des d’un únic lloc, a través 

d’aquest enllaç: http://youronlinechoices.com.  

6.4 Aquesta pàgina Web utilitza els següents tipus de cookies:  

- Cookies tècniques, que resulten estrictament necessàries per al funcioament de la pàgina Web.  

- Cookies de funcionalitat, que resulten estrictament necessàries per oferir els serveis que es poden 

sol·licitar en aquesta pàgina Web.  

- Cookies analítiques, que ens permeten comprobar com els usuaris utilitzen la nostra pàgina Web, així com 

enregistrar els continguts que veuen i els que són del seu interés. Aquestes cookies ens ajuden a millorar 

el serveis que oferim, ja que d’aquesta manera podem garantir que els nostres usuaris troben la 

información que desitgen.  

- Cookies socials, que són necessàries a les xarxes socials (Facebook, Google i Twitter) per controlar la 

interacció amb els widgets socials.  

- Cookies associades, que ens permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres pàgines Web 

amb les que tenim acords d’associació.  

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
http://youronlinechoices.com/
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- Cookies de publicitat basades en el comportament, que recopilen información sobre les preferències i 

eleccions dels usuaris a la pàgina Web. Aquestes cookies estan destinades a les xarxes publicitàries, que 

después les utilitzen per mostrar-li publicitat personalitzada en altres pàgines Web.  

 

6.5 Si desitja información adicional o fer-nos saber la seva opinió sobre l’ús de cookies a la nostra pàgina Web, pot 

posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic serviciocliente@edreams.com. 

 

7 Drets de propietat intel·lectual i industrial  

 

7.1 Tot el contingut d’aquesta pàgina Web (inclòs, a títol informatiu i no limitatiu, marques comercials, textos, 

gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’audio i software) és propietat d’eDreams o dels seus proveïdors 

de contingut i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Igualment, la 

compilació (és a dir, la recopilació, ordenació i muntatge) de qualsevol contingut d’aquesta pàgina Web, així com tot 

el software utilitzat en aquesta pàgina Web és propietat exclusiva d’eDreams o els seus proveïdors i es trova 

protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.  

 

7.2 Qualsevol ús contrari del contingut d’aquesta pàgina Web està estrictament prohibit, inclosa la seva 

reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició i/o representació total o parcial. En 

particular, qualsevol tipus d’utilització de les imatges contingudes en aquesta pàgina Web fóra de la mateixa està 

estrictament prohibida sense el consentiment exprés d’eDreams i/o dels seus proveïdors.  

 

7.3 eDreams i altres noms de productes, serveis, gràfics i logotips d’eDreams són marques registrades 

internacionalment, com també ho poden ser els noms d’altres productes, serveis i companyies mencionats.  

 

8 Limitació de responsabilitat 

 

8.1 eDreams ofereix aquesta pàgina Web en l’estat en què es presenta i dedica els seus millors esforços per 

mantener-la actualitzada i en correcte funcionament.  

 

8.2 eDreams publica en aquesta pàgina Web información diversa sobre productes i serveis ofertats públicament per 

tercers, però no pot realitzar cap declaració sobre la seva veracitat, exactitut, exhaustivitat i actualizació de la 

informació publicada per aquests tercers. Part d’aquesta información s’emmagatzema a la memoria catxé de forma 

periòdica i només es comproba amb la información en temps real en el momento en què Vostè inicia una ordre de 

compra.  

 

8.3 La limitació de responsabilitat d’eDreams serà la que estableixi la legislació aplicable en cada moment.  

 

8.4 Si per causes de força major (inclòs, amb carácter enunciatiu i no limitatiu, desordres polítics, económics i altres 

situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat) existeixen deficiències en reserves, confirmacions y/o execució 

de viatges o altres serveis adquirits a través d’eDreams degut a circusmtàncies inesperades que eDreams no pot 

resoldre, o inclús si fós impossible el compliment de qualsevol de les disposicions acordades, eDreams i/o les 

empreses del Grup eDreams estaran exemptes de qualsevol responsabilitat jurídica.  

mailto:serviciocliente@edreams.com
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9 Enllaços a altres pàgines Web 

 

9.1 Aquesta pàgina Web pot contenir enllaçós a altres pàgines Web que no estan administrades per eDreams i que 

s’inclouen només amb finalitats publicitàries . eDreams no exerceix cap control sobre aquestes pàgines Web, ni és 

responsable del seu contingut. 

 

9.2 La inclusió d’enllaços a altres pàgines Web no implica que eDreams promogui, avali, garanteixi o recomani 

aquestes pàgines Web, ni que faci cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts 

per aquests tercers.  

 

 

10 Altres condicions aplicables 

 

10.1 Drets dels passatgers conforme el Reglament (CE) núm. 261/2004. 

 

Si viatges amb sortida o destinació en un Estat membre de la UE, o bé amb una companyia aèria de la UE, Vostè pot 

tenir determinats drets en el cas de que el seu vol es cancel·li o retrassi, o que se li denegui l’embarcament. Consulti 

el Reglament (CE) núm. 261/2004 o contacti amb el nostre servei d’atenció al client.  

 

10.2 Consultes i reclamacions relatives a la seva compra. 

 

Contacti amb el nostre servei d’atenció al client si té qualsevol consulta o reclamació relativa a la seva compra 

abans de la sortida del seu vol. Si Vostè té una queixa relativa a un Proveïdor determinat, asseguri’s d’iniciar 

formalment la seva queixa davant d’aquest Proveïdor abans de tornar del seu viatge.  

 

10.3 Canvis en les condicions generals d’eDreams.  

 

eDreams pot modificar o actualitzar aquests T&C en qualsevol momento, sense avís previ. La versió actual dels T&C 

es mostrarà a peu de pàgina en tot momento. Li convidem a que consulti els T&C vigents cada vegada que utilizi 

aquesta pàgina Web.  

 

11 Llei aplicable 

 

Aquests T&C, així com qualsevol relació entre eDreams i l’Usuari, es regirà per la legislació española.  
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ANNEX 1. CONDICIONS ESPECIALS I INFORMACIÓ PER VOLS  

Tingui en compte que el contracte de trasnport es subscriurà entre Vostè i el Proveïdor de viatges (la companyia 

aèria) i quedarà subjecte a les seves condicions especifiques. eDreams únicament actúa com a intermediari en la 

compra dels bitllets d’avió. 

En relació a les tarifes aèries, poden existir condicions addicionals específiques per a cada tarifa. Per exemple, 

generalment els bitllets no són modificables ni reembolsables. A més, la majoria de les aerolínies es reserven el dret 

a realitzar canvis en la programació i cancel.lacions de reserves confirmades. Tot i que eDreams, com a part 

intermediària, no és responsable dels canvis d'horaris o cancel · lacions, li proporcionarà tota l'assistència raonable 

que necessiti a través del nostre departament d'atenció al client. 

Les aerolínies poden cobrar per serveis addicionals, com a equipatge facturat, facturació a l'aeroport, places 

preferents, entreteniment durant el vol (si estigués disponible) , menjar , begudes , aperitius , etc . Els càrrecs per 

serveis addicionals no s'inclouen en el preu del bitllet, llevat que expressament es disposi el contrari, i s'hauran 

d'abonar a la companyia aèria directament. eDreams no és responsable de les despeses addicionals en què Vostè 

incórri. Podeu revisar l'equipatge permès visitant el lloc web de l'aerolínia. Tingueu en compte que si el seu vol 

inclou més d'un segment, l'equipatge permès pot ser diferent; aquest fins i tot pot ser el cas quan es vola amb la 

mateixa aerolíni , per exemple , si un vol és internacional i l'altre és nacional . Això pot significar que se li cobri per 

l'equipatge que excedeixi del límit inferior en el vol que porti el límit inferior d'equipatge. 

Assegureu-vos sempre de confirmar quin és el temps mínim per a realitzar la facturació del seu vol. Generalment, 

per als vols internacionals es requereix facturar 120 minuts abans de la sortida i per als vols nacionals, 90 minuts 

abans de la sortida. Tanmateix, és possible que alguns aeroports i / o algunes aerolínies requereixin un temps 

major. 

Si Vostè ha adquirit un vol d'anada i tornada, l'aerolínia li requerirà que reconfirmi el trajecte de tornada com a 

mínim 72 hores abans de viatjar. Si no reconfirma el trajecte de tornada directament amb l'aerolínia, aquest pot 

resultar cancel·lat. 
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És molt recomanable (especialment si vostè està volant en classe turista) que realitzi la facturació amb prou 

antelació si té peticions especials respecte al seient. eDreams no té cap control sobre l'assignació dels seients, 

encara que els reservi prèviament amb l'aerolínia , i no pot garantir que certs seients específics estiguin disponibles 

a la sortida . 

eDreams no és responsable de les despeses dels trasllats entre aeroports o terminals en què pugui incórrer. 

Pot ser que els vols amb preus de tarifes especials o millors preus no prenguin la ruta més directa. En alguns 

itineraris cal canviar d'avió durant la ruta. Un vol que es descriu com directe és aquell en el qual no hi ha necessitat 

de canviar d'avió durant el viatge. No obstant això, pot haver parades en ruta per recarregar combustible o per 

deixar pujar o baixar a passatgers. Les dades de les parades es comunicaran durant el procés de reserva i 

s'identificaran amb claredat tant en el lloc web com en l'itinerari que se li enviarà quan confirmi la reserva. Vostè té 

la responsabilitat d'organitzar els visats que siguin necessaris. eDreams no assumeix cap responsabilitat d'ajudar o 

assessorar en aquest assumpte . 

Els temps indicats es donen en el sistema horari de 24 hores, de manera aproximada i basant-se en les hores de 

sortida. Poden variar en funció dels horaris del vol, del tipus d'avió , de les condicions meteorològiques , etc . , I són 

indicacions de les hores invertides en el vol (excloent el temps en terra durant les parades en ruta o en canviar 

d'avió) i , per tant , es donen només com a guia i estan subjectes a modificació i confirmació . 

Les regulacions varien depenent de cada aerolínia, però algunes es neguen a portar a aquelles dones que estiguin 

embarassades de 28 setmanes o més en la data del viatge de tornada. Si té dubtes, consulteu amb l'aerolínia 

corresponent i amb el seu metge. Els nens han de tenir 6 setmanes d'edat o més per poder viatjar en avió i han de 

seure a la falda d'un adult o ocupar un seient per a nadons. Poseu-vos en contacte amb l'aerolínia amb la qual viatja 

per conèixer els detalls dels seients adequats. En general, els nens de 2 anys o més han d'ocupar un seient . 

Combinables d’anada 

En alguns supòsits, per poder oferir tarifes d'anada i tornada especials, combinem dues tarifes d'anada o trajecte 

únic de diferents línies o una mateixa aerolínia. Això vol dir que tindrà dues reserves separades (una per al vol 

d'anada i una altra per al vol de tornada) i cadascuna d'elles comptarà amb les seves pròpies normes respecte a la 

tarifa. Si ha de cancel · lar un dels vols, podrà mantenir l'altre sense necessitat d'incórrer en despeses addicionals. 

Qualsevol cancel · lació, canvis d'horari o modificacions respecte d'un dels vols no afectarà l'altre vol, i se seguiran 

aplicant les normes respecte de la tarifa de l'altre vol. Per exemple, si es cancel un dels vols, l'altra aerolínia no està 

obligada a reemborsar l'altra part del trajecte, ni a oferir-li un canvi d'itinerari. És possible que vostè incorri en 

despeses si ha de fer algun canvi en l'altre vol. 

Vols en aerolínies low cost  

Si ens sol·licita que incloguem aerolínies de baix cost en la seva recerca de vols, buscarem a la base de dades 

d'aerolínies de baix cost, i si posteriorment decideix adquirir el vol, processarem la reserva en nom seu. És possible 

que, en aquest cas, rebi el correu electrònic de confirmació del seu vol directament de l'aerolínia de baix cost. 

El seu contracte se subscriurà amb la corresponent aerolínia de baix cost, subjecte a les condicions de la mateixa. 

Pot consultar-les abans de fer la seva ordre de compra a l'enllaç corresponent o demant-les als nostres centres 
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d'atenció telefónica. En tot cas, després de fer la seva compra, estaran disponibles al correu electrònic de 

confirmació o al lloc web de l'aerolínia de baix cost que correspongui per a futures consultes. 

Tingueu en compte que és possible que les aerolínies de baix cost surtin des d'aeroports més petits, regionals i / o 

secundaris. L'aeroport sempre apareix indicat abans de la compra a la secció de dades del vol. 

Descomptes per a residents a Canàries, Balears, Ceuta o Melilla  

 

Les persones residents en les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla, tenen dret a un 

descompte o bonificació quan el seu vol tingui origen o destinació en el seu lloc de residència. I la tarifa ho permeti.  

 

També tindran dret al descompte els familiars de tercers països beneficiaris del dret de residència i els ciutadans de 

tercers països residents de llarga durada que acreditin la seva condició de resident en les comunitats i ciutats a dalt 

esmentades.  

 

Durant el procés de compra haurà d'assegurar-se de seleccionar l'apartat corresponent a l'opció “Sí, tots som 

residents a Balears”, en els casos que es permeti. Si desitja gaudir del seu dret al descompte però durant el procés 

de compra no aconsegueix l'aplicació automàtica del mateix, li recomanem abandonar el procés de compra on-line i 

procedir amb la reserva del seu vol per via telefònica a través del nostre Centre de Reserves: 902 887 107. 

 

Si vostè sol·licita el descompte la seva condició de resident serà verificada telemàticament pel Ministeri de Foment 

en el momento d’emetre's el bitllet. Si el resultat d'aquesta comprovació fos negatiu, vostè podrà posar-se en 

contacte amb nosaltres a través del 902 887 107 i realitzarem novament aquesta comprovació. 

 

Si després de reiterades comprovacions resultessin negatives, i vostè té dret a beneficiar-se del descompte, 

necessitarà presentar en l'aeroport el Certificat de Residència en vigor emès per l'Ajuntament de la seva localitat 

per realitzar el seu viatge. En el cas dels membres del Congressos dels Diputats i del Senat serà suficient amb la 

credencial de la corresponent Càmera. 

 

Descompte per a famílies nombroses 

Si Vostè és membre d'una família nombrosa que tingui reconeguda oficialment aquesta condició, podrà 

beneficiar-se d'aquest descompte, sempre que la seva vol tingui origen i destinació dins del territori espanyol.  

Aquest descompte no s'aplica de forma automàtica, de manera que per gaudir del mateix, li recomanem 

abandonar el procés de reserva en línia i procedir a efectuar la reserva del seu vol per via telefònica, a través del 

nostre centre de reserves. 

 

Menors d’edat  

Els menors d’edat compresa entre els 5 i els 12 anys no poden viatjar sols. No obstant això, determinades 

companyies aèries disposen d'un servei especial d'assistència i acompanyament pels passatgers d'entre 12 i 17 

anys. 
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Aquest servei s'ha de demanar amb anterioritat a la confirmació de la reserva. De vegades  aquest servei té un 

cost addicional, per la qual cosa s'aconsella consultar amb la companyia aèria abans de la confirmació de la 

reserva. De la mateixa manera, tingueu en compte que les persones menors de 18 anys no poden 

responsabilitzar d'un altre menor (Art. 157 del codi civil espanyol). 

Els nens que viatgen com a menors no acompanyats hauran de portar, igual que qualsevol altre passatger, la 

seva documentació en regla (passaport o DNI) en tots els trajectes i hauran d'omplir el formulari que els serà 

lliurat al taulell de facturació de la companyia aèria corresponent. Els pares o tutors hauran de presentar la 

documentació d'identificació necessària (DNI o passaport) . 

 

Depenent la companyia aèria, els menors poden viatjar sense acompanyant sempre que l'aerolínia disposi 

d'aquest servei. Igualment, hi ha moltes companyies que poden tenir normes on els límits d'edat i tarifes siguin 

diferents, o bé no permetin a menors sense acompanyants, pel que és sempre recomanable consultar les 

condicions prèviament. 

Les reserves per Internet de menors sense acompanyants no estan permeses i només podran realitzar-se a 

través del nostre centre d'atenció al client. D'altra banda, us recordem que, per regla general, les aerolínies de 

baix cost no accepten en els seus vols a menors no acompanyats. 

 

Canvis de nom  

Els canvis de noms i / o cognoms dels passatgers generalment no estan permesos. En la majoria de casos serà 

necessari cancel · lar la reserva i efectuar una nova amb les dades correctes dels passatgers.  

Recordi que si les dades del bitllet no coincideixen amb el document d'identitat presentat pel passatger, la 

companyia aèria podrà denegar l'embarcament. En aquest cas, eDreams declina qualsevol responsabilitat.  

Si el seu vol està operat per una aerolínia de baix cost, haurà de consultar les condicions particulars de l'aerolínia i 

presentar la seva sol·licitut de cancel·lació directament a la companyia, ja que eDreams no pot tramitar la 

cancel·lació de bitllets de baix cost.  
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ANNEX 2. CONDICIONS ESPECIALS I INFORMACIÓ PER CREUERS 

eDreams reserva un espai d'aquest lloc web a Proveïdors de viatges que ofereixen creuers, amb els quals manté una 

relació comercial. Vostè pot sol·licitar un pressupost directament a aquests Proveïdors de viatges a l'apartat 

corresponent. En qualsevol cas, eDreams no intermèdia en la compra de creuers, sinó que actua com un mer 

prestador de serveis de la societat de la informació consistent en la posada a disposició d'enllaços a continguts o 

instruments de recerca aliens, de manera que no es responsabilitza de la informació i els continguts abocats en 

aquest espai pels Proveïdors de viatges de creuers, més enllà de la seva responsabilitat com a prestador de serveis 

de la societat de la informació, en virtut del que estableix l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de 

la societat de la informació i de comerç electrònic. 
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ANNEX 3. CONDICIONS ESPECIALS I INFORMACIÓ PEL LLOGUER DE VEHICLES 

 

La contractació del lloguer de vehicles a través del nostre lloc web es realitza directament entre Vostè i el 

Proveïdor de viatges corresponent, i estarà subjecta als seus termes i condicions. 

Tots els conductors han de mostrar un permís de conducció vàlid en el moment de recollir el vehicle. El permís de 

conducció ha de tenir una antiguitat d'almenys 12 mesos. També es pot demanar als clients que presentin una 

targeta de crèdit com a garantia dels danys que puguin causar al vehicle durant el període de lloguer. És la seva 

responsabilitat assegurar-se que hi hagi prou fons disponibles a la targeta de crèdit per complir amb els termes i 

condicions de la seva Proveïdor de viatge. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits invalida el contracte de 

lloguer del vehicle i eDreams no serà responsable de les despeses en què pugui incórrer. Els clients que lloguin un 

vehicle per recollir-lo en un país fora de la Unió Europea (UE) hauran de ser residents de la UE i hauran de presentar 

un permís de conducció complet i vàlid emès a la UE / EEE oa Espanya. 
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ANNEX 4. CONDICIONS ESPECIALS I INFORMACIÓ PER HOTELS I ALTRES ALLOTJAMENTS  

 

La contractació d'estades en hotels i altres allotjaments a través del nostre lloc web es realitza directament amb 

el Proveïdor de viatges corresponent i estarà subjecta als seus termes i condicions. 

Oferim classificacions amb estrelles com a guia general. Ha de tenir en compte que aquesta no és necessàriament la 

qualificació local oficial i que les normes poden variar entre els hotels i allotjaments de la mateixa classe en els 

diferents països , i fins i tot dins del mateix país . Els diferents països tenen diferents normes: un hotel de 3 estrelles 

situat en un país no és necessàriament equivalent a un hotel de 3 estrelles d'un altre. 

Horari del registre d'entrada / de sortida: en general , els clients poden registrar-se en un hotel o un altre 

allotjament al voltant de les 15:00 i realitzar la sortida fins a les 11:00, hora local . No obstant això, es poden aplicar 

variacions locals . En cas de requerir temps més precisos, poseu-vos en contacte amb el nostre departament 

d'atenció al client. 

Imatges : ens esforcem per garantir que les imatges dels establiments i les descripcions dels serveis i instal · lacions 

que apareixen en eDreams siguin una representació precisa i actualitzada , però no podem garantir que sempre 

sigui així , ja que obtenim aquesta informació dels nostres Proveïdors de viatges . 

Localització : ens esforcem per oferir-li la informació més exacta possible sobre la localització de l'hotel al mapa , 

però no podem garantir que sempre sigui així , donat al fet que obtenim aquesta informació de Google Maps . 

Les imatges dels tipus d'habitacions no representen necessàriament la configuració del llit de l'habitació que es 

reserva . Per exemple , una habitació triple en els EE . UU . pot estar integrada per un llit doble i un llit individual , o 

una habitació doble a Àustria pot estar integrada per dos llits individuals . Així mateix , es podrà cobrar un cànon 

addicional per llits o bressols addicionals. Si cal , poseu-vos en contacte directament amb l'hotel per confirmar la 

configuració exacta del llit abans de realitzar la reserva . 

L'esmorzar no estarà inclòs a menys que s'indiqui el contrari . És possible que alguns hotels cobrin impostos locals 

addicionals . 

 


