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GIFT CARDS
TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Cada Gift Card é válido durante 12 meses, a contar da data presente no talão
de compra.
Para usufruir da oferta, deverá fazer uma reserva junto do restaurante com
uma antecedência mínima de 48h da data pretendida para a utilização. A
utilização da oferta e consequente reserva de mesa está condicionada à
disponibilidade do restaurante na data pretendida. O Gift Card não é válido
para eventos especiais agendados pelo restaurante.
No dia reservado para a utilização da oferta, deverá ser apresentado o Gift
Card original, em perfeitas condições.
Cada Gift Card, é carregado com o saldo indicado pelo cliente no momento
da compra, sempre com valor superior a 50€ e possíveis patamares adicionais
de 25€. As transações efetuadas com o Gift Card não têm valor mínimo,
ficando a gestão do saldo a cargo do cliente, podendo ser utilizado em mais
do que uma compra e em paralelo com outro método de pagamento. Se
o valor total da refeição for superior ao valor disponível, o cliente deverá
completar o remanescente.
A reserva previamente efetuada poderá ser alterada desde que comunicada
ao restaurante com antecedência mínima de 48h da data já reservada.
Em caso de não comparência ou de cancelamento da reserva com menos de
24h de antecedência, o Gift Card será considerado utilizado. Verificando-se a
perda, roubo, não utilização ou deterioração do Gift Card, o seu beneficiário
não poderá exigir qualquer compensação ou reembolso, considerando-se,
para todos os efeitos, como utilizado.
Os Gift Cards não são, em caso algum, passíveis de conversão em dinheiro,
nem reembolsáveis. Atingida a data limite da sua validade, o Gift Card
considera-se automaticamente caducado, mesmo que a oferta nele constante
não tenha sido utilizada.
Para obter quaisquer informações adicionais relativas ao funcionamento dos
Gift Cards deverá contactar o restaurante através do +351 213 460 030.

