
Regulamento BestFork Experience – Gift Card 

Como funciona? 

Use o seu BestFork Gift Card em todos os restaurantes do grupo BestFork, sem restrição de data ou 

horário, de acordo com o valor nele especificado, durante o prazo de validade do cartão. O Gift Card não 

é reembolsável, não dá direito a troco nem a créditos futuros 

Basta apresentar o seu cartão no momento de pagar a conta, que o valor de seu Gift Card será abatido 

de suas despesas. 

Aproveite! 

01. O cartão BestFork Gift Card pode ser usado em todos os restaurantes do grupo BestFork: Giuseppe,

Giuseppe Grill Steakhouse, Giuseppe Grill Leblon, Laguiole Lab, BarMAM, Xian, Giuseppe Mar e Nolita para almoços, 

jantares, happy hours e pedidos para viagem próprios dos restaurantes, exceto para compra de vinhos que não 

serão consumidos no local e pedidos de entrega via atendimento DISK COOK. 

02. A utilização do cartão é válida até a data de validade impressa no verso do cartão.

03. É indispensável a apresentação do cartão nos restaurantes quando de sua utilização.

04. O valor de cobertura de cada cartão pode variar, estando impresso no verso do cartão.

05. O Gift Card não é reembolsável, não podendo ser trocado nos restaurantes por dinheiro ou qualquer

outra modalidade de crédito. 

06. O Gift Card não dá direito a troco, caso a conta do usuário no restaurante seja de valor inferior ao

crédito do cartão. 

07. O Gift Card não dá direito a créditos futuros, para que o cliente acumule saldos restantes e utilizar em

outras ocasiões. 

08. A utilização do Gift Card se dá mediante a entrega do cartão para o restaurante no ato do pagamento

da conta. 

09. O cartão Gift Card não é recarregável e será inutilizado pelo restaurante após a utilização pelo cliente.

10. A utilização do Gift Card não é cumulativa com outras promoções do grupo BestFork.

11. Poderão utilizar o Gift Card tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas.

12. Não há restrição de data e nem de horário para sua utilização, respeitados os horários de

funcionamento de cada restaurante. 

13. Não há restrição de quantidade de Gift Cards que podem ser usados para pagar uma mesma conta,

podendo o cliente usar quantos Gift Cards ele apresentar na mesma ocasião. 



14. O grupo BestFork não se responsabiliza por perda, roubo ou extravio de cartões Gift Card, uma vez

que a apresentação do cartão nos restaurantes concede o direito de sua utilização. 

15. Os restaurantes Giuseppe, Laguiole Lab, Giuseppe Grill Steakhouse, Giuseppe Grill Leblon, BarMAM, Xian, Giuseppe 
Mar e Nolita reservam-se o direito de alterar o regulamento da utilização do Gift Card sem prévio aviso.

16. Ao utilizar o Gift Card, os clientes concordam com todas as normas contidas neste regulamento,

sendo casos omissos e as dúvidas solucionadas pela gerência de cada restaurante. 

17.O Gift Card recebido não cobre a taxa de serviço, essa deverá ser paga a parte pelo cliente.


