GIFT CARDS
Numa viagem pelo melhor de Itália, as melhores
pizzas e pastas juntam-se aos queijos, enchidos,
vinhos e proseccos, provenientes dos mais
reconhecidos produtores italianos, para proporcionar
uma experiência genuinamente deliziosa.
Um verdadeiro tour gastronómico que pode ser
degustado a dois, em família ou entre amigos,
à beira-rio no Parque das Nações ou num refúgio
em pleno Príncipe Real.
Na ZeroZero, convidamo-lo a esquecer a cidade por
breves instantes e mergulhar no coração de Itália!

Ofereça um pedaço de Itália

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 pretendido 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, com um valor mínimo de 25€ 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.

Já conhece os Gift Cards da ZeroZero? Válidos por 12
meses, podem ser carregados com um valor mínimo
de 25€ e com patamares de valores adicionais de
25€. Adquira já o seu num dos nossos restaurantes
e surpreenda quem mais gosta!
Os Gift Cards podem ser adquiridos diretamente na
ZeroZero do Príncipe Real e do Parque das Nações
e utilizados ao almoço e ao jantar, mediante
reserva antecipada para os contactos:

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 dos seguintes contactos: ZeroZero Príncipe Real: +351 213
420 091 ou ZeroZero Parque das Nações: +351 218 957 016.

PRÍNCIPE REAL +351 213 420 091
PARQUE DAS NAÇÕES +351 218 957 016

pizzeriazerozero.pt

