Setúbal, 21 de março de 2018
Regulamento
Campanha “Cinema + Jantar = 9 euros”
O ALEGRO SETÚBAL – GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS,
S.A., com sede na Travessa Teixeira Júnior, nº 1, 1300-553, Lisboa, com o número de
identificação de pessoa coletiva nº 513 211 390, vai levar a efeito, de 30 de janeiro de
2017, por tempo indeterminado, no Alegro Setúbal a campanha “Cinema + Jantar = 9
euros” de acordo com as seguintes normas:
1. Introdução
O presente regulamento destina-se a disciplinar a forma de participação e
funcionamento da campanha “Cinema + Jantar = 9 euros” no Centro Comercial Alegro
Setúbal.
2. Participantes
Clientes do Centro Comercial Alegro Setúbal.
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 Organização 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 + Jantar = 9 euros” funciona de Domingo a Quinta-feira
para sessões a partir das 18h00 e nos restaurantes aderentes;
b) Campanha válida para bilhetes de cinema simples. Excluem-se sessões VIP,
3D, antestreias e sessões premium;
c) O Voucher só é válido no dia da compra;
d) Nas vésperas de feriados a promoção não está ativa;
e) O cliente deve adquirir o voucher na bilheteira do Cinema City e utilizá-lo no
mesmo dia da compra;
f) A fatura entregue pelos cinemas serve de fatura para a totalidade dos serviços
a serem prestados (cinema + jantar nos restaurantes aderentes), não cabendo
aos restaurantes passar uma fatura adicional no ato do levantamento da
refeição;
g) Os restaurantes aderentes têm menus específicos alocados à promoção que
estão devidamente identificados nos flyers e cartazes informativos. Por
indisponibilidade de qualquer ordem fica previsto neste regulamento que os
restaurantes podem alterar o menu incluído na promoção, avisando o cliente
no ato da entrega da refeição;
h) A relação de Restaurantes Aderentes constante no presente regulamento é a
mais atualizada, podendo, contudo, a mesma ser alterada, a qualquer
momento, de acordo com a adesão dos Restaurantes;

i)

Não serão aceites pelo Centro Comercial Alegro Setúbal nem
Restaurantes Aderentes vouchers “Cinema + Jantar = 9 euros” com

rasuras nas datas. A data deve encontrar-se perfeitamente legível, sem permitir
qualquer ambiguidade ou dúvida na sua leitura;
j)

O Centro Comercial Alegro Setúbal, os Proprietários dos Restaurantes
Aderentes e o Cinema City não se responsabilizam pela perda, roubo ou
extravio do Voucher “Cinema + Jantar = 9 euros”.

6. Prestação do Serviço
a. O Alegro Setúbal não se responsabiliza por qualquer problema no serviço
prestado pelas lojas aderentes;
b. Campanha não acumulável com outras promoções em vigor.
c. Restaurantes aderentes & menus da campanha:


Mc Donald’s:
o Mc Menu BigMac
o Mc Menu Mc Chicken
o Mc Menu Double Cheeseburguer
o Mc Menu Chicken Nuggets



Alentejo:
o Bacalhau com Natas
o Hambúrguer Gourmet
o Arroz de Pato



Subway:
o Menu 15 Sub cm qualquer sandes + bebida (0,33cl a copo) +
cookie.

