
   

 
 

Cartões Time Out Market 

 
Condições de utilização 

 
O Cartão Time Out Market é disponibilizado pelo Time Out Market para facilitar todas as compras feitas 
nos espaços e lojas aderentes, evitando assim o uso de dinheiro. Pode ser carregado com qualquer 
quantia na Time Out Shop, que fica no interior do food hall do Time Out Market Lisboa. Só é necessário 
adquirir um Cartão Time Out Market caso não tenha ou prefira não usar o seu cartão de crédito, débito 
ou MBway, que poderão ser sempre usados como meios de pagamento no Time Out Market. O limite 
máximo de carregamentos por pessoa na Time Out Shop são 10 cartões. Para quantidades superiores, 
envie por favor um email para infolisboa@timeoutmarket.com, indicando a quantidade de cartões, 
quantias a carregar em cada cartão e data da visita ao Time Out Market. Estes cartões ficaram depois 
disponíveis para levantamento na Time Out Shop. 
 
O Cartão Time Out Market apenas pode ser usado nas lojas existentes do food hall do Time Out Market 
Lisboa, com exclusão de quaisquer outras. 
 
O valor que carrega no seu Cartão Time Out Market é um pré-pagamento que lhe dá acesso à compra de 
bens e serviços nos espaços e lojas aderentes do food hall. Apresente o seu Cartão no momento da 
compra e o saldo disponível no Cartão será aplicado ao pagamento da sua compra, desde que 
autorizada, sendo o valor aplicado subsequentemente deduzido ao saldo disponível no Cartão. O valor 
creditado ou remanescente do saldo do Cartão Time Out Market não pode ser trocado por dinheiro. 
 
Trate do seu Cartão Time Out Market como sendo dinheiro. O Time Out Market não se responsabiliza 
por cartões perdidos ou roubados ou por qualquer uso não autorizado de cartões. Nenhum reembolso 
será fornecido em qualquer Cartão Time Out Market perdido ou roubado. 
 
Custo do Cartão 
O Cartão tem um custo de 1,5€. 
 
Taxas 
Nenhuma taxa será cobrada pela ativação, utilização ou inatividade relacionada com o seu Cartão Time 
Out Market. 
 
Validade 
O Cartão Time Out Market tem validade de um ano, a contar da data da primeira utilização. 
 
Saldo não utilizado 
O saldo não utilizado do seu Cartão Time Out Market não será devolvido, devendo ser sempre 
despendido na compra de bens ou serviços no food hall do Time Out Market. O valor no Cartão poderá 
ser acompanhado de outros métodos de pagamento admitidos no food hall do Time Out Market por 
forma a totalizar o valor da compra.  
 
O Time Out Market reserva-se o direito de não aceitar ou limitar o uso de determinado Cartão se 
suspeitar que está a ser usado de forma não autorizada, fraudulenta ou ilegal, por forma a limitar o seu 
risco. O Time Out Market apenas assegurará o valor carregado num Cartão Time Out Market se este tiver 
sido comprado diretamente ao Time Out Market, se ainda for válido nos termos referidos anteriormente 
e se o mesmo se encontrar em bom estado.  
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