
 
 

Aviso: Termos de Serviço atualizados para 2020 
 

A missão da Hoist Group é estar na vanguarda da tecnologia hoteleira: fornecer valor real e liderança ao setor, com 
produtos sustentáveis e personalizáveis, capazes de superar a concorrência em termos de funcionalidade e preço.  
 
Os nossos hotéis parceiros sabem que esta é uma missão em constante evolução, que exige um investimento significativo 
e, por vezes, mudanças sistémicas. 
 
A Hoist Group compromete-se em garantir a transparência relativa aos seus preços. Leia os detalhes sobre: 
 
Alterações de preço programadas 
 
A Hoist Group está a investir para garantir uma melhor oferta de produtos: 
 

a) Dados pessoais, recolhidos pelo hotel, protegidos por sistemas compatíveis com o RGPD 
b) Garantia de conformidade PCCI, de modo a que informações confidenciais de pagamento estejam seguras 

durante pagamentos via POS 
 
 

Os preços atuais não refletem o valor do extenso controlo e das várias revisões necessárias para garantir a melhor 
proteção possível dos dados dos seus hóspedes. Portanto, a Hoist Group anuncia que os aumentos de preços 
relacionados com estes factos entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2020. Um pequeno aumento de preço que irá refletir 
os benefícios para os hotéis e os seus hóspedes, de um sistema rigorosamente verificado quanto à conformidade GDPR e 
PCCI. 
 
 
Possíveis alterações de preço 
 
As margens aplicadas pela Hoist Group são sensatamente refletidas nos preços aplicados. Salientamos que circunstâncias 
fora do controlo da Hoist Group podem exigir aumentos de preços. Tais circunstâncias incluem (mas não se limitam a) 
flutuações da taxa de câmbio, aumentos dos custos dos fornecedores (em particular no que diz respeito a atualizações 
forçadas da infraestrutura), novas leis do trabalho, mudanças nos regimes regulatórios e mudanças nas taxas 
alfandegárias de importação/exportação. 
 
 
Faturação  
 
A partir de 1 de janeiro de 2020, a Hoist Group orientará os seus clientes para uma configuração de faturação mais 
eficiente em termos de energia e tempo: somente faturas integradas de software para software (ERP ou solução digital 
similar) será fornecida. 
 
As faturas em papel continuarão disponíveis, mas a uma taxa administrativa/ecológica mais elevada, que será cobrada por 
fatura. A fatura eletrónica também continuará disponível e será cobrada uma menor taxa por fatura. 
 
 
 
A Hoist Group Finance coloca-se à disposição para discutir quaisquer aspetos contidos neste aviso. 
Não hesite em entrar em contato com sua a administração local da Hoist Group. 
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