
Regulamento 

Campanha “Cinema + UpUp = 11 euros” 

 

A Multi 25, Estabelecimentos Comerciais S.A., com sede na Travessa Teixeira Júnior, nº 1, 1300-

553, Lisboa, com o número de identificação de pessoa coletiva nº 507 208 900, vai levar a efeito, 

por tempo indeterminado, no Alegro Sintra, a campanha “Cinema + Up Up= 11 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 + UpUp = 11 euros” no Centro Co mercial Alegro Sintra. 

 

2. Participantes 

Clientes do Centro Comercial Alegro Sintra, cinemas Castello Lopes e UpUp Parque de 

Trampolins.  

 

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 + UpUp = 11 euros” funciona de Segunda a Quinta feira. 

b) Cada voucher combinado “Cinema + UpUp = 11 euros” é válido para uma pessoa; 

c) Campanha válida para bilhetes de cinema simples. Excluem-se sessões VIP e 3D; 

d) Campanha válida para uma sessão no UpUp Park com a duração de 1 hora; 

e) Idade Mínima: UpUp Park - 3 anos. Cinema - De acordo com classificação etária do filme. 

f) Nos feriados a promoção não está ativa; 

 



g) O cliente deve adquirir o voucher na bilheteira dos cinemas Castello Lopes do Alegro Sintra; 

h) Após aquisição do voucher, o cliente deve contactar o UpUp Park (através do número 211 326 

741) para confirmar a sua marcação e o horário que pretende, antes de se dirigir ao local. 

i) Cada voucher possui dois destacáveis: uma para a sessão de cinema, outro para usufruir no 

UpUp Park. 

j) O cliente deverá destacar o voucher correspondente à sessão de cinema e entregar na Castello 

Lopes (após confirmação de disponibilidade para a sessão pretendida) para assistir ao filme. O 

cliente deverá destacar o voucher correspondente ao UpUp Park e entregar no estabelecimento 

UpUp Park, para usufruir da sessão no parque de trampolins. 

k) Os vouchers poderão ser utilizados em dias distintos, desde que a sua utilização, quer nos 

cinemas, quer no UpUp park, se realize de segunda a quinta-feira, exeptuando feriados, 

mediante disponibilidade de cada um dos estabelecimentos. 

l) Não serão aceites pela Castello Lopes Alegro Sintra nem pelo UpUp Park, vouchers “Cinema + 

UpUp = 11 euros” com rasuras nas datas e na zona de carimbagem/assinatura. O voucher deve 

encontrar-se perfeitamente legível, sem permitir qualquer ambiguidade ou dúvida na sua leitura; 

m) O Centro Comercial Alegro Sintra, os cinemas Castello Lopes e o UpUp Park não se 

responsabilizam pela perda, roubo ou extravio do Voucher “Cinema + UpUp = 11 euros”. 

n) As meias UpUp para o acesso aos trampolins não estão incluídas na campanha Cinema + UpUp. 

 

6. Prestação do Serviço 

a) A Multi 25, Estabelecimentos Comerciais S.A. não se responsabiliza por qualquer problema 

no serviço prestado. 

b) A Campanha não é acumulável com outras promoções em vigor. 

  



 


