Campanha Menu Cinema
Regulamento e Procedimentos
1. Os vouchers da Campanha Menu Cinema poderão ser adquiridos na bilheteira do
Cinema Castello Lopes, no Piso 2, do Centro Comercial Forum Sintra, no seu horário
de funcionamento.
2. Cada voucher, no valor de 8,50 € (oito euros e cinquenta cêntimos) inclui:
1. Uma refeição num dos Restaurantes Aderentes, exclusivamente para os
menus previamente indicados para cada um dos Restaurantes que constam
da lista de Restaurantes Aderentes.
2. Um bilhete de acesso a uma sessão de cinema nos Cinemas Castello Lopes
do Forum Sintra (filme à escolha, dentro da lista de exibições corrente e
respetiva disponibilidade de lugares).
3. O voucher não abrange filmes 3D, no entanto, os mesmos podem ser incluídos na
campanha mediante o pagamento de um suplemento de 2,00€ (dois euros).
4. O pagamento do voucher é feito na sua totalidade na bilheteira dos Cinemas Castello
Lopes, devendo o cliente solicitar uma fatura aos Cinemas Castello Lopes (4,25€
cobrados pelos Cinemas Castello Lopes), e solicitar outra fatura ao Restaurante
Aderente que escolher (4,25€ cobrados pelo Restaurante).
5. O voucher será objeto de uma única utilização devendo o seu portador:
1. trocar o respetivo destacável por uma refeição (apenas nos Restaurantes
Aderentes).
2. trocar o segundo destacável por um bilhete de cinema (na bilheteira dos
Cinemas Castello Lopes) e assistir ao filme.
6. A Campanha Menu Cinema encontra-se em vigor de segunda a quinta-feira, exceto
feriados.
7. O voucher só poderá ser utilizado no próprio dia em que é adquirido, sendo
necessária a apresentação do mesmo no ato de troca do voucher pela refeição (o
voucher é carimbado no Cinema Castello Lopes com a data em que o cliente o
comprou).
8. O voucher, uma vez adquirido, não poderá ser convertível em dinheiro.
9. O voucher não é acumulável com quaisquer outras promoções em vigor nos
Restaurantes Aderentes ou no Cinema Castello Lopes.
10. O Forum Sintra, os proprietários dos Restaurantes Aderentes ou o Cinema Castello
Lopes não se responsabilizam pela perda, roubo ou extravio do voucher após a sua
aquisição.
11. O Forum Sintra reserva o direito de alterar o regulamento, caso algum dos
restaurantes deixe de fazer parte da campanha, altere os seus menus ou sempre
que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação
em qualquer uma das suas redes sociais.
12. Alguma dúvida ou questão adicional o cliente deverá dirigir-se ao Balcão de
Informações do Forum Sintra.

