REGRAS PROMOÇÃO MARGHERITA R$ 2,00
VALIDADE: Periodo de Compras de 10 de Abril a 22 de Maio de 2018. Resgate da promoção até 31 de
Maio de 2018
PROMOÇÃO: Junte 4 (quatro) vouchers e troque por uma pizza sabor Margherita, tamanho grande de 8
fatias, pagando R$ 2,00 (Dois reais)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Qualquer cliente que fizer compras no período de validade, obedecendo
os critérios da promoção, receberá 1 (um) voucher. Juntando 4 (quatro) vouchers poderá resgatar a
promoção, também sob os critérios estabelecidos, pagando o valor de R$ 2,00 (dois reais) pelo produto.
CONDIÇÕES GERAIS:
1. Será emitido 1 (um) voucher a cada pedido realizado, de Domingo a Quinta-feira, no qual
conste, pelo menos, 1 (uma) pizza de qualquer sabor do cardápio vigente. Os pedidos podem ser
do delivery, balcão, retira ou consumo de mesa.
2. O resgate da promoção se dará no horário de funcionamento do estabelecimento, de domingo a
quinta-feira, com a entrega de 4 (quatro) vouchers e o pagamento do valor simbólico de R$ 2,00
(dois reais) para uma pizza sabor Margherita, tamanho grande de 8 fatias, até a data limite da
promoção.
3. A promoção não permite trocas ou substituições, tampouco acumulo de valores ou creditos.
4. O cliente poderá pedir e retirar o produto da promoção em nosso balcão sem qualquer outro
custo adicional.
O cliente poderá consumi-lo em nosso restaurante. Neste caso, outros produtos solicitados de
nosso cardápio serão cobrados de acordo com os preços vigentes. Não cobramos taxa de
serviço.
O cliente poderá ainda solicitar a entrega em domicilio do produto da promoção, sendo que,
neste caso, incidirá a taxa de entrega respectiva ao endereço e não contemplada na promoção.
5. Poderão ser solicitados acréscimos ao produto da promoção, tais como bordas recheadas ou
coberturas extras, sendo que tais acréscimos serão cobrados de acordo com os preços vigentes.
6. Não haverá limites de resgates por cliente, desde que obedecidos os parâmetros acima
descritos com a troca de 4 (quatro) vouchers para cada pizza Margherita.
7. Os vouchers perderão sua validade no dia 01 de Junho de 2018. As trocas não realizadas até as
22:50h do dia 31 de Maio de 2018 caducarão e não darão direito a resgates e/ou reclamações
posteriores.
8. Os vouchers entregues aos clientes serão de sua inteira responsabilidade. Em caso de perdas,
danos à sua integridade, rasuras ou extravios não haverá substituições.
9. Somente serão aceitos vouchers físicos, emitidos pela Pizza da Cidade. Não serão aceitos
vouchers digitais, seja por e-mail, aplicativos de mensagens, screen shots, fotos ou qualquer
outro meio.
10. O pagamento do valor simbólico do produto da promoção deve ser feito exclusivamente em
dinheiro. Não serão aceitos cheques ou pagamentos eletrônicos em cartões de credito ou
debito. Valores adicionais como outros produtos constantes no pedido e taxas de entrega
obedecerão os critérios de pagamento já estabelecidos pela Pizza da Cidade.
11. Esta promoção não será cumulativa a outras eventuais promoções.

