REGULAMENTO

MENU REFEIÇÃO + CINEMA

1. O Voucher “MENU CINEMA + REFEIÇÃO 7,5€” Poderá ser adquirido na bilheteira dos cinemas
Cineplace, sito no piso 2 do Centro Comercial La Vie Guarda;
2. O voucher é válido apenas no dia da compra e nos restaurantes aderentes para os menus
indicados nos mesmos (almoço, lanche ou jantar);
3. O voucher - cinema deve ser trocado pelo bilhete de cinema para a sessão escolhida,
nas bilheteiras da Cineplace La Vie Guarda;
4. O voucher - refeição deve ser trocado no restaurante aderente para degustar o menu
da campanha;
5. Limitado a 10 vouchers diários;
6. A campanha não é acumulável com outras promoções;
7. O restaurante emitirá uma fatura referente à refeição e o cinema uma fatura referente
ao bilhete;
8. Não é permitida a troca de voucher para outra data ou o reembolso do valor
correspondente ao voucher;
9. A campanha é válida todos os dias, exceto em ﬁlmes 3D;
10. Reservamo-nos o direito de admissão limitada à lotação das salas de cinema do Cineplace Guarda;
11. O La Vie Shopping, a Cineplace e os restaurantes aderentes não se responsabilizam por perda,
roubo ou extravio do voucher “REFEIÇÃO + CINEMA 7,5€”;
12. O La Vie Shopping reserva-se o direito de interromper a campanha sem aviso prévio, dando,
no entanto, a devida publicidade do facto quando ocorra;
13. Lojas aderentes / menu:
• Leitões da Beira:
1 sandes de leitão (sem bebida);
• Queenmama’s:
Pasta com 4 ingredientes + água;
• Gourmet Zone Grill:
Pizza com 2 ingrediente + água;
• Ali Baba:
Doner box com copo de água;
• Bitoques, etc.:
Fêvera com ovo ou montadinho ou hambúrguer com molho de francesinha. (apenas no prato);
• SOUP company:
Sandwich à escolha + sopa ou batatas fritas + bebida;
• Estação Hamburguer:
Hambúrguer Bilhete + Água;

