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A pensar em si… 

 
 

 

 

 

20% de desconto nos 

Tratamentos de SPA 

10%  de desconto nos 

restantes serviços de 

Consultas e Terapias 

Extensível aos familiares 

directos 

50% de desconto na 

inscrição nos períodos entre 

divulgações; 

 

10% de desconto nas 

mensalidades em vigor (6 e 

12 meses) 

 

Oferta de 1 semana 

experimental de utilização 

totalmente gratuita  

50% a 60% de desconto 

em consultas; 

 

40% de desconto em 

internamentos 

 

Condições preferênciais 

nos Hóteis Tivoli & Resorts  

Desconto de 15 % sobre o 

precário , usufruindo 

também de um desconto 

de  10% no bar . 

Para usufruir  dos benefícios proporcionados 

pela Adecco, basta a apresentação do 

cabeçalho do último vencimento, de forma a 

comprovar que têm efetivamente vínculo 

contratual com a empresa. 

 

Em caso de dúvida, contacte-nos: 

 

adeccovantagens@adecco.com 

O nosso core business são as pessoas. É para 

elas e por elas que trabalhamos arduamente, 

todos os dias. Acreditamos que colaboradores 

felizes e realizados são de facto colaboradores 

mais produtivos e o nosso objectivo é 

proporcionar-lhes mais valias, fazer com que se 

sintam parte de um todo e que cada um é uma 

peça importante no projecto em que estão 

inseridos. 

Adecco Vantagens 



 
 

5% de desconto em todos 

os tratamentos. 

 

15% de desconto na compra 

de qualquer produto óptico, 

Exames gratuitos de 

Contactologia,  Optometria e 

Audiometria.  

 

30% de desconto em pacotes 

de tratamentos intensivos; 

5% de desconto em Programa 

Mensal ou Livre Trânsito 

Oferta de 6 Tratamentos de 

Estética de Programa Mensal. 

 

Condições preferênciais nos 

Hotéis da Lena Hotéis e 

Turismo. 

15% de desconto nas 

Termas e SPA Monte Real. 

 

Tarifas reduzidas no aluguer 

de veículos. 

 

30% de desconto em pneus de 

diversas marcas 

25% de desconto em 

Amortecedores Monroe 

5% de desconto em diversas 

peças 

 

5 a 10% de desconto na tarifa 

Best Unrestricted do dia 

 

5% de desconto em viagens e lazer 

• pacotes de operador 

turísticos; 

• alojamento e park&Fly; 

• promoções de 

programas de lazer de 

operadores turísticos; 

•Experiências pulso.pt; 

• Packs pulso. 

Oferta de cartão Abreu Travel 

Card (ATC) aos colaboradores da 

Adecco, carregado com 1500 

pontos, que habilita de imediato os 

portadores a um desconto de 5% 

sobre o valor dos programas 

turísticos, ou serviços publicados em 

brochura. 

 

Descontos que vão de 10% a 

25% nas assinaturas Impresa 

Publishing 

 

Descontos que vão de 20% a 

40% nas assinaturas Cofina 

Media 

 

15% de desconto para o 

parque, até 30 de Setembro 

de 2011 

15% de desconto para o 

hotel, até 31 de Dezembro de 

2011 

 

OFERTA de  1 bilhete na 

compra de outro. Válido  

para todas as actividades do 

Museu da Criança,  instalado 

no Jardim Zoológico de 

Lisboa. 

5% de desconto na 

realização de festas de 

aniversário. 

 

20% de desconto na compra 

de bilhetes. 

 

10% de desconto na 

aquisição de Experiências 

UAAU 

Desconto na aquisição dos 

serviços, através do site, de 5% 

a 15%. Consulte-nos para obter 

o seu código de acesso a esta 

vantagem. 

Oferta das despesas administrativas 

(€ 250) na aquisição de viaturas. 

-10% de desconto na aquisição do Kit 

de Segurança Activa 

 

- Desconto de 1€ na mensalidade do 

serviço Premium (desde 26€/mês + iva) 

- 10% de desconto nas 

mensalidades dos cursos de 

Inglês, Francês e Alemão. 

http://www.eurosol.pt/

