
 ALEGRO ALFRAGIDE

REGULAMENTO
DA CAMPANHA
O CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL DE
ALFRAGIDE, sito na Estrada Nacional 117, Outurela,
2790-045 Carnaxide, com o número de matrícula
e de identificação de pessoa coletiva 902022334,
adiante também designado apenas por Alegro
Alfragide, vai levar a efeito, de 1 de julho de 2022,
por tempo indeterminado, a campanha “Cinema +
JumpYard = 16 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 + JumpYard = 16 euros” no Centro Comercial
Alegro Alfragide.

2. PARTICIPANTES
Clientes do Centro Comercial Alegro Alfragide
e JumpYard.

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 + JumpYard = 16 euros”
funciona de segunda a sexta-feira.
b) Campanha válida para bilhetes de cinema simples.
Excluem-se sessões VIP, BIG, 3D e sessões especiais
com valor único de bilhete;
c) O acesso ao JumpYard não precisa de ser usufruído
no mesmo dia que a ida ao Cinema.
d) As entradas no espaço JumpYard são válidas todo
o ano, de segunda a sexta-feira das 10H às 21H
(exceto feriados e Friday Super Session). As sessões
JumpYard têm início sempre à hora certa
(10H; 11H; 12H; etc).

e) A sessão no espaço JumpYard incluí o acesso a todas
as atividades (exceto SkyRider) e tem a duração de
1 ou 2 horas, se realizada de segunda a quinta-feira fora
do período de férias escolares e feriados.
f) Idade Mínima: JumpYard - 3 anos. Cinema – 3 anos
e de acordo com classificação etária do filme.
g) Nos feriados a promoção não está ativa;
h) O cliente deve adquirir o voucher na bilheteira
do Cinema City
i) Para aceder ao espaço JumpYard não é obrigatório
fazer reserva prévia, salvo exceção de grupos escolares
(superior a 10 participantes) onde é necessário fazer
uma reserva prévia obrigatória para o e-mail indicado
no voucher.
j) Todos os participantes devem comparecer 30 minutos
antes do início da sessão.
l) Não serão aceites pelo CinemaCity Alfragide nem
pela JumpYard, vouchers “Cinema + JumpYard = 16
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 Alfragide, o CinemaCity
e a JumpYard não se responsabilizam pela perda,
roubo ou extravio do Voucher “Cinema + JumpYard =
16 euros”.
n) Para aceder à zona de atividades JumpYard são
necessárias meias antiderrapantes (não incluídas
no voucher). Poderá adquirir as meias (2€ / pessoa)
no espaço JumpYard.
0) Voucher não acumulável com outros descontos
e/ou promoções em vigor.
p) Voucher não reembolsável. 

6. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
a) A Ceetrus Portugal não se responsabiliza por
qualquer problema no serviço prestado
b) Campanha não acumulável com outras promoções
em vigor.

Alfragide, 01 de setembro de 2022


