
 

REGULAMENTO CAMPANHA 

“MENU CINEMA + JANTAR= 9,50€” 

 

 

A campanha “Menu Cinema + Jantar = 9,50€” é realizada pelo Centro Comercial Évora Plaza, na pessoa 
colectiva de Axia Capital, Unipessoal, Lda, contribuinte fiscal 513 864 806, com sede na Praça de Londres, 
nº 3 9ºEsq, 1000-191 Lisboa. 

A presente campanha promocional consiste na possibilidade de os clientes adquirirem um voucher no 
valor de 9,50€ que inclui 1 (uma) Sessão de Cinema e 1 (uma) Refeição num dos Restaurantes Aderentes. 

A Campanha é realizada em parceria com os Cinemas NOS, a Tabacaria Marques e os Restaurantes 
Aderentes no Centro Comercial Évora Plaza. 

No Anexo I do presente Regulamento encontram-se os Restaurantes participantes nesta Campanha. 

 

Regras de Utilização: 

1. O voucher da Campanha promocional “Menu Cinema + Jantar” será vendido exclusivamente na 
Tabacaria Marques, loja 0.41 do Centro Comercial Évora Plaza, pelo valor total de 9,50€ (nove 
euros e cinquenta cêntimos); 

2. O voucher só poderá ser adquirido em numerário, não podendo ser aceite qualquer outro modo 
de pagamento; 

3. O voucher é válido apenas no dia da sua aquisição; 
4. O voucher é constituído por 2 (duas) partes: uma parte identificada como “Restaurantes 

Aderentes” e a outra parte identificada como “Cinemas NOS”; 
5. O voucher é válido, de modo exclusiva, para 1(um) utilizador e corresponde a: 

5.1 (uma) Refeição definida previamente nos menus indicados num dos Restaurantes Aderentes 
no Centro Comercial Évora Plaza (Anexo II do presente Regulamento); 

5.2 1(um) Bilhete de Cinema, para uma única utilização, num dos filmes à escolha dentro da lista 
de filmes em exibição, no horário e dias indicados no Ponto 7 do presente Regulamento, com 
exceção das vésperas de feriado e, salvo disponibilidade de lugares a aferir pelos Cinemas 
NOS; 

6. O voucher pode ser adquirido na Tabacaria Marques, loja 0.41 do Centro Comercial Évora Plaza, 
no horário das 09:00h às 22:00h, de Domingo a 5ª Feira, salvo alteração do horário das lojas do 
Évora Plaza; 

7. O voucher é válido a partir das 18h00, de Domingo a 5ª Feira, com exceção de vésperas de feriado, 
e não é válido para os lugares “Love Seats”, upgrade 3D e conteúdos alternativos; 

8. Os vouchers rasurados, danificados e ilegíveis não serão aceites; 
9. O voucher não é acumulável com qualquer outra promoção e ou campanha em vigor, realizada 

quer pela entidade promotora o Centro Comercial Évora Plaza e ou realizada por qualquer 
entidade parceira nesta campanha; 

10. O Centro Comercial Évora Plaza não se responsabiliza pela perda, roubo ou extravio do voucher 
após a sua aquisição; 



11. Esta Campanha promocional é organizada pelo Centro Comercial Évora Plaza em parceria com a 
Tabacaria Marques, loja 0.41 do Évora Plaza, sendo a sua utilização exclusiva dos Cinemas NOS e 
Restaurantes Aderentes presentes no Anexo I. 
 

 

 

ANEXO I 

Listagem de Restaurantes Aderentes: 
 

 McDonald’s 
 Mr. Pizza 
 Nata Lisboa 
 Pizza Hut 

 
 

ANEXO II 

Menus dos Restaurantes Aderentes 

McDonald’s 

Menu Big-Mac 
Menu Chicken 

Menu Double-cheese 
Menu Deluxe 
Menu Bacon 

Menu Nuggets 
Mr. Pizza Menu 2 Fatias de Pizza + 1 bebida 30cl 

Nata Lisboa 

Menu Empada 
[Prato 2 empadas c/ salada, 1 bebida (refresco ou refrigerante ou cerveja ou 

água mineral) e café]  
Menu Quiche 

[Prato de quiche c/ salada, 1 bebida (refresco ou refrigerante ou cerveja 
ou água mineral) e café] 

Pizza Hut Menu 1 Refrigerante 40 cl + 2 Fatias de pizza + 1 Dose de profiteroles  

 


