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Termos e Condições da Campanha  

“Ação Natal  - Enche o teu copo uma 2º vez                                                                                                     

na compra de um Menu Coca-Cola ” 

 

1. PERÍODO DA CAMPANHA 

Campanha válida até 6 de Janeiro de 2022 (inclusive). 

 

2. ÂMBITO DA CAMPANHA 

Campanha válida na aquisição de um Menu, num dos estabelecimentos Alibaba Kebah Haus e 

Joshua’s Shoarma Grill aderentes (doravante “Lojas Aderentes”). 

Os produtos comercializados na promoção não sofrerão aumento de preço em virtude da realização 

do passatempo. 

Estabelecimentos aderentes 

Todo os estabelecimentos Alibaba Kebah Haus e Joshua’s Shoarma Grill. 

 

3. MENUS VÁLIDOS PARA A CAMPANHA  

Para poder receber um refill de Oferta da bebida Coca-Cola ou Coca Cola Zero , o consumidor deverá 

adquirir, num dos estabelecimentos aderentes Alibaba Kebah Haus e Joshua’s Shoarma Grill., 

durante o período promocional, os seguintes Menus:  

1 Menu com Coca-Cola ou Coca-Cola Zero nas lojas  Alibaba Kebah Haus 

1 Menu com Coca-Cola ou Coca-Cola Zero nas Joshua’s Shoarma Grill. 

 

A Oferta de refill será aplicável a cada Menu adquirido. 

 

4. QUEM PODE RECEBER A OFERTA DE REFILL  

Todas as pessoas singulares que realizem a compra mínima de um Menu, nos termos indicados no 

Ponto 3, num dos estabelecimentos aderentes indicados no Ponto 2.  
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5. COMO RECEBER O REFILL 

Para beneficiar de um refill, os consumidores devem:   

- Adquirir até dia 6 de Janeiro de 20223 (inclusive), pelo menos 1 (um) Menu, identificado no Ponto 

3, e guardar o respetivo talão de compra e vinheta a qual será entregue no ato da compra;   

- No espaço máximo de 1 hora desde a hora da compra, deslocar-se ao balcão do estabelecimento 

onde realizou a compra e solicitar o refill.  

Para este efeito, é imperativo os consumidores apresentem o talão de compra  aquando do 

pedido para um refill. 

- Só serão consideradas faturas/talões de compra originais perfeitamente legíveis.  

- Não serão válidos faturas/talões de compra rasurados ou que se detete terem sido de alguma 

forma alterados.      

- O Menu terá de ter sido adquirido num dos estabelecimentos aderentes (Ponto 2).    

O refill não poderá ser efetuado no momento do ato da compra do Menu. 

 

6. ATRIBUIÇÃO DO REFILL  

Caso, por algum motivo, seja impossível fornecer o refill ao consumidor que tenha reunido todas as 

condições para tal, não será devido ao consumidor qualquer benefício adicional.  

O refill fornecido não é substituível por qualquer outro benefício, desconto, oferta ou dinheiro, não 

sendo devida nenhuma compensação ao consumidor no caso de o mesmo não ser fornecido.   

 


