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COD: DOCTOR7

Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €777
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Cada Pizza
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Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €66

COD: DOCTOR349

DOMICILIDOMICILI

FAMILIARS
2 ingredients

22
DOMICILIDOMICILI

MITJANES
2 ingredients
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DOMICILIDOMICILI

Cada Pizza

,99 €,99 €,99 €101010

33,49 €,49 €,49 €3
cheese&bacon friescamembits

KicKers aLetes striPPers

Patates GriLL

FAMILIAR
2 ingredients

11
RECOLLIRRECOLLIR

DOMICILIDOMICILI

RECOLLIRRECOLLIR

Consulta botigues adherides a aquesta promoció a la web. Pizzes fins a 2 ingredients +2€ Especialitats Clazzica’s, +3€ Deluxe’s, +1€ masas Roll. Masses Roll només disponible en mida mitjana. Completa la teva comanda només disponible per realitzar una comanda. No acumulable a altres 
ofertes. Vàlid fins al 31/01/2023.. Consulta la comanda mínima al local o al web. Cal donar un telèfon de referència. Identifiqui l’oferta quan faci la comanda. Els repartidors només porten canvi de 15 €. Àrea de repartiment limitada. Ofertes no acumulables entre si tret que s’indiqui expressament. 
Es prohibeix la venda i el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Consulta les condicions de venda de begudes alcohòliques i els horaris a l’establiment o al web www.dominospizza.es. Grupo Zena Pizza, S.com.p.A. (GZP), com a responsable de les teves dades, t’informa 
que amb les dades que facilitis autoritzes que es tractin per atendre i gestionar les comandes que facis. GZP farà activitats de profiling o segmentacions per enviar-te comunicacions comercials dels seus productes, promocions o serveis (per mailing, SMS, e-mail o mitjans telemàtics), d’acord amb 
l’interès legítim i segons l’art. 21.2 de la LSSI, tret que t’hi oposis pels canals habilitats. Drets en protecció de dades, a bajasdominos@alsea.net o Camino de la Zarzuela 1, 28023, Madrid. Informació addicional, a www.dominospizza.es

completaCOMPLETA
LA TEVA COMANDA

sonrisas.dominospizza.es

www.sonrisasdominospizza.es
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MOLTS MES DOCTORS 
SOMRIURE

COMPARTEIX-HO

AMB CADA COMANDA DONEM 50CTS.AMB CADA COMANDA DONEM 50CTS.


