
Condições de Utilização do Vale de Oferta para Pagamento 
Efetuado por Passageiros 
 
da MYTAXI PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA (doravante designada por “FREE NOW”). 
 
1. O passageiro só poderá cobrar o seu vale de oferta para Pagamento FREE NOW mediante a 

verificação das condições seguintes:  
 

1.1. Relativamente a uma viagem de táxi que utilize um táxi que participe no programa 
Pagamento FREE NOW;  
1.2. Se for um utilizador registado com a opção Pagamento FREE NOW e com conta em 
www.free-now.com; 
1.3. Se tiver fornecido meios de pagamento que não dinheiro (por exemplo, cartão de crédito, 
PayPal, débito direto eletrónico.) na sua conta de Pagamento FREE NOW através da aplicação 
FREE NOW;  
1.4. Se tiver optado pela função adicional Pagamento FREE NOW   
1.5. Se tiver marcado a respetiva viagem de táxi como viagem de Pagamento FREE NOW, 
selecionando a função Pagamento FREE NOW através da aplicação FREE NOW imediatamente 
antes de começar a sua viagem. 

 
2.  O vale de oferta é válido apenas para uma viagem de Pagamento mytaxi e pode ser utilizado 
apenas uma vez dentro do prazo estipulado no vale. Após o uso do código do vale na aplicação FREE 
NOW, o código do vale, bem como o valor do vale nele estipulado, serão cancelados. 
 
Não é possível reutilizar o código promocional. Qualquer vale não utilizado que não tenha sido 
utilizado dentro do seu período de validade será cancelado no final do período estipulado sem 
possibilidade de reposição. Os vales ou o valor do vale não podem ser trocados por dinheiro. 
 
3.  O vale de oferta é apenas utilizável em táxis participantes no sistema de Pagamento FREE NOW e 
nas cidades em que a função de aquisição da aplicação FREE NOW, bem como a função de 
Pagamento FREE NOW, estejam disponíveis. Informações sobre as cidades que participam na função 
de aquisição da aplicação FREE NOW, bem como na função de Pagamento FREE NOW, podem ser 
obtidas a partir de www.free-now.com. 
 
4.  O vale de oferta confere ao passageiro o direito a uma única viagem de Pagamento mytaxi até ao 
valor indicado no vale. Para utilizar o vale, quando reservar o seu táxi, o passageiro deve selecionar 
a função de pagamento que não seja em dinheiro, via Pagamento FREE NOW, no formulário de 
reserva da aplicação FREE NOW. Ao reservar o seu táxi usando esta opção particular Pagamento FREE 
NOW, a FREE NOW transmite a sua reserva de táxi apenas aos taxistas que se tenham registado na 
mytaxi e participem no sistema do Pagamento FREE NOW. No final da viagem de táxi, o passageiro 
confirma o valor total da viagem, para além de qualquer gratificação, sendo automaticamente 
descontado o vale. A inserção do código único do vale na aplicação FREE NOW deve ser efetuado 
antes do início da viagem, a FREE NOW creditará o valor do vale na sua conta FREE NOW. 
 
5.  Os vales de oferta não podem ser conjugados com outras ofertas, subsídios, vales ou descontos. 
Os vales não têm valor monetário, não são transferíveis e só podem ser utilizados apenas uma vez. 
O vale é reembolsável apenas com a inserção do código do vale. Os vales perdidos ou roubados ou 
os códigos promocionais não são repostos/substituídos. O vale não pode ser vendido ou revendido 
ou ser trocado por dinheiro. 
 



6.  A FREE NOW reserva-se o direito de fechar as contas dos clientes em casos de fraude, tentativas 
de fraude, ou em caso de suspeita de outras atividades ilícitas, relacionadas com um vale ou com a 
utilização do vale. Para o efeito, não será atendida qualquer reclamação a respeito da ativação ou 
pagamento de quaisquer vales afetados. 
 
7.  Além destas condições de utilização, são aplicáveis os Termos e Condições Gerais para Passageiros 
(que se podem encontrar em https://free-now.com/pt/tcg-pp-cookies/). 
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