Regulamento da Ação Promocional “Super Sessão”
A Caixa Imobiliário, S.A. (adiante designada promotora) proprietária do Centro Comercial Mira
Maia Shopping, vai levar a cabo a partir de dia 22 de janeiro de 2018, a Campanha Promocional
“Super Sessão”, um pacote que contempla um bilhete de cinema e uma refeição pré-definida
pelos restaurantes, com uma valor promocional de 7,50€ para os primeiros 50 utilizadores por
semana e 8,50€ para os restantes.
1. O ticket “Super Sessão” é válido de 2ª a 5ª feira a partir das 18H00 até ao encerramento
do Centro Comercial.
2. O ticket é constituído por dois destacáveis: um para ser entregue nos Cinemas Cineplace
do Mira Maia Shopping, e outro para uma das lojas da restauração aderentes à
campanha.
3. O valor total do ticket é de 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos) para os primeiros 50
clientes da semana a adquirirem o mesmo. Após o término deste valor promocional, o
cliente terá que adquirir o menu pelo valor de 8,50€ (oito euros e cinquenta cêntimos).
4. O ticket deverá ser adquirido na bilheteira dos Cinemas Cineplace do Mira Maia Shopping
durante o horário de funcionamento do mesmo. O pagamento do bilhete “Super Sessão”
terá que ser efetuado, obrigatoriamente, em numerário e as faturas correspondentes
deverão ser solicitadas diretamente na loja da restauração aderente à campanha, que
terá o valor de 4€ (quatro euros) e nos Cinemas Cineplace do Mira Maia Shopping, no
valor correspondente a 3,50€ (três euros e cinquenta cêntimos) no valor promocional,
ou de 4,50€ (quatro euros e cinquenta cêntimos) após a venda dos 50 tickets
promocionais.
5. O ticket é válido exclusivamente para a data de aquisição expressa no mesmo.
6. O serviço prestado é da exclusiva responsabilidade das lojas aderentes à Campanha
7. Não será permitida a troca do ticket para outra data ou reembolso do valor
correspondente a cada ticket.
8. O Mira Maia Shopping ou as lojas aderentes à campanha não se responsabilizam pela
perda, roubo ou extravio do ticket.
9. Direito de admissão limitado à lotação das salas de cinema.
10. O ticket é válido para as sessões em 3D mediante pagamento da taxa adicional no ato da
troca do ticket “Super Sessão”. Eventos especiais, complementos ou equipamentos não
estão abrangidos por esta promoção e terão de ser sempre adquiridos à parte no balcão
da Cineplace.
11. Campanha não acumulável com outras promoções em vigor.
12. O Mira Maia Shopping reserva-se no direito de interromper esta campanha sem aviso
prévio.
13. Restaurantes aderentes:
a. Burger King
b. Contradição
c. Star
d. Trinca Buchinhas
e. Tutto per Tutti
14. O Mira Maia Shopping não se responsabiliza por alterações a esta listagem, que não
tenham sido previamente comunicadas ao Centro Comercial pelos respetivos Lojistas.

