
 
 

Regulamento Acção Promocional do ArrábidaShopping 

“Cinema grátis” 

 

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 

colectiva 502142324, com capital social de € 250.000,00, lançará às 09h00 (nove horas) do dia 24 (vinte e quatro) de 

novembro de 2016, uma acção promocional denominada “Cinema Grátis ”, no Centro Comercial ArrábidaShopping, sito 

na Praceta Henrique Moreira, em Vila Nova de Gaia. 

2. Salvo o disposto no nº 14 infra, a presente acção promocional vigorará até às 24h00 (vinte e quatro horas) do dia 17 

(dezasete) de dezembro de 2016, ou até terem sido distribuídas as entradas duplas de cinema infantil em número que 

esgote o valor referido no n.º 5 infra, conforme o que ocorrer primeiro, terminando imediatamente e sem necessidade de 

aviso prévio ao cliente assim que esteja preenchida qualquer uma das referidas situações. 

3. A presente acção promocional destina-se a clientes do Centro Comercial ArrábidaShopping 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. Entre 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 e 17 (dezassete) de Dezembro de 2016, por compras efectuadas pelo 

valor mínimo de € 25,00 (vinte e cinco euros) numa loja no Centro Comercial ArrábidaShopping, excepto as referidas no 

nº 9 infra, realizadas entre as 09h00 (nove horas) e as 24h00 (vinte e quatro horas) do dia a que respeitem, o cliente 

poderá receber 1 (uma) entrada dupla de cinema infantil para a sessão matinal do domingo ou do feriado imediatamente 

seguinte à data em que apresente o talão de compra. 

4.1. Para participar o cliente terá que aderir à acção promocional em www.promofans.pt e obter (descarregar) o cupão 

de participação PromoFans® da acção promocional “Cinema Grátis” que ficará disponível a partir das 09h00 (nove 

horas) do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016. 

4.2. Uma vez na posse do talão de compras, o cliente deverá dirigir-se ao Balcão de Informações situado no Piso 0 

(zero) do Centro Comercial ArrábidaShopping, até ao dia imediatamente anterior ao da sessão de cinema 

pretendida, entre as 09h00 (nove horas) e as 24h00 (vinte e quatro horas), e apresentar o cupão de adesão da 

acção promocional, obtido na plataforma PromoFans®, fornecendo ainda os seus elementos de identificação 

(nome, nº de bilhete de identidade/cartão de cidadão/documento de identificação e email), juntamente com o talão 

de compra referido no nº a supra, e receber a entrada dupla de cinema infantil.  

4.3.  A validação da entrada dupla de cinema infantil será efectuada através da aposição de um carimbo no mesmo. 

4.4. Caso o cliente não tenha procedido em conformidade com o disposto nos n.os 4.2. e 4.3. anteriores, a entrada 

dupla de cinema infantil não será válida para utilização no cinema UCI Arrábida, nos termos do n.o 7 infra. 

5. A atribuição das entradas duplas de cinema infantil é limitada ao plafond existente, no total de 60 (sessenta) entradas 

duplas de cinema infantil por dia.  

5.1. A oferta de entradas duplas de cinema infantil poderá terminar antes das 24h00 (vinte e quatro horas) de cada um 

dos dias em que se realiza a oferta de entradas duplas de cinema infantil, sem necessidade de qualquer aviso 

prévio ao cliente, assim que forem entregues as entradas duplas de cinema em número total que esgote o plafond 

referido no nº 5 anterior. 

6. Cada cliente que preencha as condições supra referidas apenas tem direito, no decurso da presente acção promocional, 

a 1 (uma) entrada dupla de cinema infantil por cada domingo e por cada feriado em que ocorra a presente acção 

promocional. 

7. As entradas duplas de cinema infantil são válidas para utilização na sessão de cinema matinal aos domingos e 

feriados, no cinema UCI Arrábida, na sessão imediatamente a seguir à data a contar do dia da sua atribuição, não 

podendo ser apresentadas em data diferente. 

8. Encontram-se excluídas da presente acção promocional as compras efectuadas no hipermercado Jumbo e Área de 

Saúde do Jumbo, nos cinemas UCI Arrábida, na Farmácia em compras sob receita médica, Hospital d’Arrábida, Loja 



 
 

do Cidadão, em Jogos Santa Casa e Cartões-Presente, em Cheques Prenda e Cheques Viagem, em espaços 

temporários localizados nos corredores do Centro Comercial, em lojas temporárias identificadas como Flash Store e 

Coop Store. 

9. As entradas duplas de cinema infantil não são remíveis em dinheiro. 

10. A presente acção promocional será divulgada em diversos formatos no interior do Centro Comercial ArrábidaShopping, 

encontrando-se o presente regulamento exposto nas instalações da Administração do Centro Comercial 

ArrábidaShopping, no Balcão de Informações situado no Piso 0 (zero) do Centro Comercial ArrábidaShopping e estará 

disponível para consulta em www.arrabidashopping.com. 

11. Não são admitidos como participantes nesta acção promocional, todos os colaboradores do Centro Comercial 

ArrábidaShopping, (funcionários da Administração do Centro Comercial ArrábidaShopping, lojistas, funcionários das 

lojas e prestadores de serviços directos). 

12. Esta acção promocional destina-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade. 

13. Constitui condição essencial para a participação na acção a indicação dos elementos de identificação indicados no ponto 

4.2. 

14. A Sierra Portugal obriga-se a respeitar a confidencialidade dos dados fornecidos pelos participantes e a fazer o 

tratamento dos mesmos no estrito cumprimento do regime de proteção legal de dados pessoais, ficando desde já 

expresso que os dados pessoais assim recolhidos se tornam essenciais à participação dos candidatos na acção 

promocional, pelo que a participação nesta acção importa a autorização expressa e inequívoca de cada participante à 

recolha e tratamento de dados nos termos do n.º 13 anterior. 

15. O titular tem o direito de acesso, alteração, rectificação e eliminação dos seus dados pessoais, devendo para o efeito 

dirigir-se por escrito à entidades promotora e organizadora da presente acção. 

16. A Sierra Portugal, S.A. reserva-se o direito de, a qualquer momento, cancelar ou suspender a presente acção 

promocional, sem necessidade de qualquer aviso prévio ao cliente. 

 
 

 
Vila Nova de Gaia, 21 de Novembro de 2016 

 


