Terms & Conditions
• General ALL Accor Live Limitless terms and
conditions apply to the [STAY 3 PAY 2 FOR
MEMBERS OF ALL WHEN PAYING WITH VISA]
offer and you must be a member of ALL Accor
Live Limitless to benefit from it. This offer is
subject to availability at the time of the book
ing.
• This offer is eligible for members of ALL,
regardless of their membership status, when
paying with eligible Visa card. The campaign
is valid for all Visa personal and commercial
credit cards, debit cards and prepaid cards.
• This offer can be booked directly through
all.accor.com in addition to a dedicated offer
landing page, on the ALL app, direct ly at the
hotels and via ALL Call center using code VISA
3 N. Stays booked through reseller, tour
operator or third party online travel agent
(such as expedia.com, booking.com, etc.) will
not be eligible for this offer. The URL of the
landing page will be communicated by Visa to
the eligibl e Visa Card holders by different
channels ( ie : e communication, social media
……) or by issuers partners of VISA.
• The stay must be booked at the [Stay 3 Pay 2
with Visa] rate. If this rate is not available, the
member cannot benefit from the offer. If
customers will walk in or call the hotels/call
centers, they should mention STAY 3 PAY 2
FOR MEMBERS OF ALL WHEN PAYING WITH
VISA in order for the hotel team to identify
them and apply the offer to their booking. If
visa card holder is not yet a member of ALL,
the hotel team/call center will register them
directly and apply the discount.
• The stay offer is inclusive of breakfast.
• The stay must be a minimum of 3 nights.
• The stay must be a maximum of [ 3 ] nights
per booking, if the cardholders want to book
6 nights, they must book the offer in two
separate transactions.
• Cancellation policy: The amount due is not
refundable even if the booking is cancelled or
modified.
Guarantee policy: Full amount of stay is payable in
advance by a Visa credit card at time of booking.
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➢ Availability: up to date of arrival 3, hence for
every booking below 3 days to arrival cannot
be booked on this offer.
[ ➢ This offer is valid for a member’s stay from
03 06 2022 ] to 31 12 2022 ] in one of the
participating hotels in Middle East, Africa,
India and Turkey: ALGERIA, BAHRAIN, BENIN,
BOTSWANA, CAMEROON, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF CONGO, EGYPT, EQUATORIAL
GUINEA, GHANA, INDIA, IVORY COAST,
JORDAN, KENYA, KUWAIT, LEBANON,
MADAGASCAR, MAURITIUS, MOROCCO,
NAMIBIA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, QATAR,
RWANDA, SAUDI ARABIA, SENEGAL,
SEYCHELLES, SOUTH AFRICA, SRI LANKA, ST
HELENA ASCENSION AND TRISTAN,
TANZANIA, TUNISIA, TURKEY, UNITED ARAB
[ EMIRATES, ZAMBIA], and booked between
03 06 2022 ], through 11:59 p.m. Central
European Time (CET), [ 31 10 2022
➢ Members must provide their ALL Accor Live
Limitless loyalty number at the hotel
reception desk at check in.
➢ Reward points will be credited to the
member’s account within 10 days of the
member checking out.
➢ This offer cannot be combined with other
current promotional offers or advantages and
does not apply to groups.
➢ Please specify the reference [014946] in all
your communications with customer care
services related to this offer.
➢ All bookings are subject to the local tax and
regulations and excluding VAT, Municipality
Fees and Tourism Fees. Taxes are included in
the price or indicated in the tax details. Some
taxes may be payable on arrival at the hotel
(for example, tourist tax), depending on
current local regulations.
➢ This offer is based on the Best Available Rate
on the selected room at the participating
hotels.
• This offer is applicable only when paying
hotel stay with Visa cards issued globally.

