Regulamento Ação Promocional PromoFans® “CINEMENU”

1. A Sierra Portugal, S. A., com sede na Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, n.º 2, 3.º piso, freguesia de
Carnide, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número
único de matrícula e de pessoa coletiva 502142324, com capital social de €250.000,00, lançará no Centro
Comercial Continente de Portimão, sito em Portimão, a ação promocional denominada “CINEMENU”, cujos
cupões PromoFans® estarão disponíveis para download nos períodos abaixo mencionados:
- Do dia 1 (um) de setembro de 2016 ao dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2016; e,
- Do dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2016 ao dia 30 (trinta) de novembro de 2016.
2. Esta ação vigorará nos períodos estabelecidos no n.º 1 anterior, ou até terem sido entregues os Vales
Restauração cujo número esgote o valor referido no n.º 5 infra, conforme o que ocorrer primeiro, terminando
imediatamente e sem necessidade de aviso prévio.
3. Esta ação promocional destina-se a clientes do Centro Comercial Continente Portimão que se encontrem
registados na plataforma PromoFans®. Para se registar, basta aceder a www.promofans.pt ou à aplicação
gratuita PromoFans® disponível para iPhone ou Android (disponível na AppStore e Google Play).
4. Nos meses de Setembro e Novembro, todas as segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras,
o cliente paga €7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) na bilheteira dos cinemas CINEPLACE e obtém um
bilhete de cinema e um vale no valor de €5,00 (cinco euros) para utilização nas lojas aderentes da
restauração do Centro Comercial Continente de Portimão.
4.1 Os cupões PromoFans® são válidos todas as segundas, terças, quartas e quintas-feiras entre os
dias 1 (um) e 29 (vinte e nove) de Setembro de 2016, e os dias 1 (um) e 30 (trinta) de Novembro de
2016 na compra de bilhetes de cinema 2D nos cinemas CINEPLACE do Centro Comercial para
sessões no próprio dia;
4.2 Para participação, o cliente tem de aderir à campanha em www.promofans.pt e obter (descarregar) o
cupão de participação PromoFans® da campanha CINEMENU que ficará disponível durante uma
semana, todas as sextas-feiras até à quinta-feira seguinte, data limite para utilização do cupão;
4.3 O cliente tem de apresentar o cupão PromoFans® na loja CINEPLACE para poder participar na
campanha. Os cupões PromoFans® não poderão ser apresentados através de ecrã smartphone nem
fotocopiados para utilização na loja CINEPLACE;
4.4 Cada cliente registado em PromoFans® tem direito a efectuar o download de 2 (dois) cupões
PromoFans® por semana;
4.5 O Vale de Restauração será entregue no acto de compra do bilhete de cinema e contra a entrega do
cupão PromoFans® da campanha CineMenu válido para a data em questão.
4.6 O Vale de Restauração não pode ser utilizado na Loja CINEPLACE; terminará imediatamente e sem
necessidade de qualquer outro aviso prévio ao cliente assim que forem entregues cupões cujo
número total esgote o plafond supra mencionado, ainda que tal ocorra antes da hora de
encerramento das bilheteiras do cinema CINEPLACE, de cada semana;
4.7 O Vale de Restauração só é aceite nas lojas aderentes se nele constar o registo da data de emissão.

5. A atribuição dos Vales Restauração é limitada ao plafond existente de 294 (duzentos e noventa e quatro)
cupões por semana, num valor total de 4.998 (quatro mil novecentos e noventa e oito) por campanha,
podendo a empresa promotora da ação alterar (aumentar ou diminuir) o número de vales disponíveis ao
longo da ação promocional caso surja necessidade para tal. A presente campanha terminará imediatamente
e sem necessidade de qualquer outro aviso prévio ao cliente assim que forem entregues cupões cujo número
total esgote o plafond supra mencionado.
6. O período de utilização de cada Vale Restauração está devidamente indicado no verso do vale, sendo o
prazo de validade de 14 (catorze) dias a contar do dia de entrega do mesmo (incluído), não podendo ser
apresentados para remissão nas lojas posteriormente a essa data.
7. Os Vales Restauração apenas poderão ser descontados em compras de valor igual ou superior a €5,00
(cinco euros) nas lojas da restauração no Centro Comercial Continente Portimão. Caso o cliente efetue uma
compra de valor inferior ao montante do vale, não haverá lugar a reembolso e/ou troco.
8. Os Vales Restauração não podem ser trocados por dinheiro não havendo lugar ao seu reembolso total ou
parcial. Caso o cliente efetue uma compra de valor superior a €5,00 (cinco euros), o pagamento do valor
remanescente ficará a seu cargo.
9. Os Vales Restauração não são acumuláveis entre si, pelo que os clientes não podem juntar os Vales
Restauração para efetuar uma compra numa loja.
10. A mecânica desta ação foi transmitida às lojas participantes e será comunicada em diversos suporte no
interior do Centro Comercial Continente de Portimão, encontrando-se o regulamento disponível para consulta
em www.promofans.pt, em www.ccportimao.net e na Administração do Centro Comercial.
11. A Sierra Portugal reserva-se o direito de cancelar a ação promocional ou de a suspender pelo tempo
necessário, sem necessidade de aviso prévio, na eventualidade de se verificarem limitações técnicas, bem
como em qualquer outra circunstância que ponha em causa o bom funcionamento da ação promocional.
12. Não são admitidos como participantes nesta Campanha, lojistas e funcionários das lojas do Centro Comercial
Continente de Portimão, empregados da entidade promotora da ação e funcionários que desempenhem a
sua atividade nas lojas do Centro Comercial Continente de Portimão, prestando desta forma trabalho à
entidade promotora, independentemente da existência ou não de vínculo laboral entre os mesmos e a
entidade promotora.
13. Em caso de devolução dos bens incluídos nas compras indicadas no n.º 4 supra, bem como dos bens
adquiridos com os vales restauração, o cliente não terá direito ao reembolso do respetivo valor, tendo apenas
direito à troca por produtos de valor igual ou superior, ficando neste caso a seu cargo o pagamento do valor
remanescente.
14. Esta campanha destina-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade.

