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Regulamento  

Campanha Promocional 

“Cinema + Bowling = 6€” 

 

A CeetrusPortugal, SA, com sede na Rua Travessa Teixeira Júnior, nº1, 1300-533 

Lisboa, pessoa coletiva nº 500 232 318, vai levar a efeito, de 7 de Novembro de 

2016, por tempo indeterminado, no Centro Comercial Alegro Castelo Branco a 

campanha “Cinema + Bowling = 6€” de acordo com as seguintes normas: 

 

1. Introdução 

O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e 

funcionamento da campanha “Cinema + Bowling = 6€” no Centro Comercial Alegro 

Castelo Branco. 

 

2. Participantes 

Clientes do Centro Comercial Alegro Castelo Branco.  

 

3. Aceitação do Regulamento 

A participação nesta campanha está condicionada à aceitação integral do presente 

regulamento. 

 

4. Alteração do Regulamento 

Os Clientes que pretendam participar na campanha desde já reconhecem, 

adicionalmente e para todos os efeitos, o direito de a entidade proprietária do CC 

Alegro Castelo Branco poder, em qualquer altura, alterar no todo ou em parte o 

presente regulamento, obrigando-se a, nesses casos, tornar explícitas as alterações 

introduzidas. 

 

5. Condições de Participação 

a) A campanha “Cinema + Bowling = 6€” funciona de segunda-feira a quinta-

feira, excluindo as vésperas de feriado e feriados. 

b) Campanha válida para bilhetes de cinema simples. No caso das sessões a 3D 

o cliente tem de pagar a respetiva taxa na bilheteira dos Cinemas. 

c) O voucher só é válido no dia da compra. Sendo que, nem a Cinebox 

Cinemas ou o Crazy Bowling, se responsabilizam pelos vouchers, cuja 
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validade haja expirado, não sendo realizada qualquer troca ou reembolso do 

valor correspondente. 

d) O Cliente deve adquirir o voucher na bilheteira da Cinebox Cinemas, e 

utilizá-lo no mesmo dia da compra. 

e) Os Vouchers “Cinema + Bowling = 6€” incluem: 

a. Uma sessão de cinema no dia da compra do voucher. 

b. Uma partida Bowling, no dia da compra do voucher. 

f) A fatura entregue pela Cinebox Cinemas, serve de fatura para a totalidade 

dos serviços a serem prestados (cinema + Bowling), não cabendo ao Crazy 

Bowling passar uma fatura adicional no ato do levantamento. 

g) O voucher “Cinema + Bowling = 6€” não poderá ser convertido em dinheiro. 

h) Não serão aceites vouchers do “Cinema + Bowling = 6€”, com rasuras nas 

datas. A data deve encontrar-se perfeitamente legível, sem permitir 

qualquer ambiguidade ou dúvida na sua leitura. 

i) O Centro Comercial Alegro Castelo Branco, a Cinebox Cinemas e o Crazy 

Bowling, não se responsabilizam pela perda, roubo ou extravio do voucher 

“Cinema + Bowling = 6€”. 

 

6. Prestação do Serviço 

a. A CeetrusPortugal, SA não se responsabiliza por qualquer problema no 

serviço prestado pelas lojas aderentes. 

b. Campanha não acumulável com outras promoções em vigor. 

 

Castelo Branco, 19 de setembro de 2019 

  


