Regulamento Cartão bYfurcação
1. O Cartão bYfurcação é propriedade da bYfurcação – Associação Cultural.
2. A aquisição do cartão está sujeita a duas modalidades:
Opção A: Cartão Individual - Pagamento de 10€ (pagamento anual) válido apenas para o titular do
cartão com a apresentação do BI/CC.
Opção B: Cartão Família - Pagamento de 20€ (pagamento anual) válido para o máximo de quatro
pessoas. Cada pessoa extra associada ao cartão paga 7,50€ (pagamento anual).
Pagamento para o NIB bYfurcação número PT050.0033.0000.45239422310.05. Deverá enviar o
comprovativo do pagamento para o email produção@byfurcacao.pt indicando o nome do titular o Cartão
bYfurcação.
3. O Cartão bYfurcação confere um desconto de 50% na aquisição de bilhetes para qualquer espectáculo
produzido e com gestão de bilheteira pela bYfurcação Teatro, sujeito a disponibilidade de lugares aferido
por parte da gestão de bilheteira.
4. A adesão ao Cartão bYfurcação proporciona imediatamente ao seu detentor o direito ao desconto de
50% nos espectáculos bYfurcação.
5. Desconto válido apenas na bilheteira do local do espectáculo no acto do pagamento do respectivo bilhete.
6. Apenas serão válidos os cartões que se encontram em bom estado de conservação e perfeitamente
legíveis.
7. Não se aceitam fotocópias do Cartão bYfurcação.
8. Em caso de perda ou extravio, o cartão poderá ser substituído. Deverá enviar um email para
produção@byfurcacao.pt indicando o nome, morada e identificação pessoal. O seu cartão será reenviado
através de CTT.
9. O Cartão bYfurcação não pode ser utilizado cumulativamente com quaisquer outras promoções.
10. A utilização do cartão é pessoal e intransmissível e pressupõe o conhecimento e aceitação na íntegra
deste regulamento.
11. O desconto atribuído pelo Cartão bYfurcação não tem qualquer valor monetário sendo expressamente
proibida a sua venda ou troca por dinheiro.
12. Só é possível usufruir das ofertas mediante a apresentação do Cartão bYfurcação perante a entidade
competente, junto com Bilhete de Identidade ou outro documento que o substitua e sempre que seja
solicitado nos locais respectivos no momento da compra do bilhete do no evento cultural em causa.
13. Sempre que um cliente pretenda usufruir das vantagens do Cartão bYfurcação, deverá informar a
entidade em causa, no acto da reserva para reservas@byfurcacao.pt
14. Desconto não aplicável na venda de bilhetes online (ticketline, blueticket, bilheteiraonline, etc), nem nas
lojas aderentes como fnac, worten, entre outras. Desconto não aplicável em espectáculos cujos
procedimentos do local do evento não permitam a sua utilização. Apenas válido para reservas para a
bYfurcação Teatro ou mediante a sua apresentação na bilheteira do local do espectáculo.
15. As datas e horários dos espectáculos podem sofrer alterações, sem que corresponda ao cliente
qualquer direito a ser indemnizado por tais alterações.

