Termos e condições da Campanha Golden Ticket

A Campanha Golden Ticket é uma campanha promovida pela marca Cinema City com o objetivo de premiar os
clientes da marca pelas suas compras de Menu(s) Pipocas nos bares dos cinemas Cinema City.
A campanha decorrerá entre 8 de Abril de 2019 e 31 de Maio de 2019, ou até ao limite do stock existente, caso
o mesmo ocorra antes do final do estabelecido prazo.

Procedimento
A partir de dia 8 de Abril e até o dia 31 de Maio de 2019, todos os clientes do Cinema City que adquiram Menu(s)
Pipocas nos bares dos cinemas receberão uma raspadinha, que lhes dará acesso a um prémio. Para aceder ao
prémio, o cliente deverá raspar as zonas assinaladas e assim descobrir o prémio atribuído. Os prémios estão
identificados por ícones assinalados na própria raspadinha e são atribuídos pela combinação de 3 (três) ícones
iguais.

Prémios
Os prémios a atribuir no âmbito da Campanha Golden Ticket são:
✓ Golden Ticket (passe mensal de cinema, válido de 2ª a 6ª feira durante o mês de Junho de 2019, até ao
limite máximo de uma utilização por dia. O passe Golden Ticket é pessoal e intransmissível e a sua
utilização implica a identificação por parte do utilizador.)
✓ Puzzles Um Bongo
✓ Garrafas térmicas Pepsi Max ou Garrafa Biberão Cinema City (o cliente poderá escolher, até ao limite do
stock existente)
✓ Descontos Cinema City (desconto de 40% na compra de 2 bilhetes ou desconto de 9€ na compra de 2
bilhetes VIP até 30 de Setembro de 2019 – o cliente poderá escolher, até ao limite do stock existente.
Estes descontos são de utilização única. No momento de utilização, estes descontos não poderão ser
acumuláveis com outras campanhas em vigor)
✓ Free refill de bebida (variedade e tamanho iguais aos adquiridos no Menu que deu acesso à campanha)
✓ Colunas Bluetooth Sumol

Menus Elegíveis para acesso à Campanha Golden Ticket:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Menu Popkids
Menu H2O
Menu City
Menu Big City
Menu City Mix
Menu Lovers
Menu Páscoa
Menu Wonder Park

Todos os prémios atribuídos devem ser reclamados no dia da aquisição da raspadinha premiada, mediante a sua
correspectiva entrega em qualquer bilheteira dos Cinemas City, acompanhada do comprovativo de compra do
menu que lhe deu acesso.

Os prémios ganhos não são suscetíveis de troca por outros prémios, nem poderão ser redimidos por dinheiro.

A participação na Campanha Golden Ticket implica a aceitação do presente documento.

Lisboa, 1 de Abril de 2019.

