Sobre o UberEATS
Com o UberEATS, a nova aplicação da Uber para entrega de refeições, pedir comida dos seus
restaurantes locais favoritos é tão fácil como pedir uma viagem: seja em casa, no escritório ou
num jardim. A Uber está a utilizar a sua tecnologia e a expandir a sua rede de parceiros-estafetas
para entregar refeições aos utilizadores com mais apetite, que podem acompanhar o seu pedido,
escolher o local de entrega e usar a mesma conta que utilizam para viajar.O UberEATS está
disponível em mais de 200 cidades por todo o mundo Para mais informações sobre o UberEATS
em Portugal consulte o link ubereats.com/lisboa
UberEATS em Lisboa
• Lisboa é a 200 º cidade a lançar este produto.
• Disponível a partir do dia 28 de novembro
• Áreas de serviço: entre Alcântara e a Penha de França e desde a Baixa até Telheiras.
• Disponível das 12.00 às 24.00
• Número de restaurantes parceiros no lançamento: 90
• Alguns dos restaurantes parceiros: McDonald’s, GoNatural, Pistola y Corazón, Osteria, Aruki.
Como descarregar a aplicação UberEATS
1. Instale a aplicação no smartphone através do Google Play ou App Store
2. Vá diretamente a ubereats.com
3. Faça login com a sua conta Uber de sempre! Se nunca utilizou a Uber, registe-se como um
novo utilizador seguindo os passos sugeridos.
Como utilizar o UberEATS
1. Selecione o local de entrega: Adicione a sua casa, trabalho ou outro endereço da sua
preferência. .
2. Escolha o restaurante: Procure os seus restaurantes favoritos em Lisboa, ou experimente algo
novo
3. Confirme o seu pedido: Confirme a sua morada, os itens selecionados e prossiga com o
pagamento.
4. Acompanhe o seu pedido: Acompanhe o seu pedido em tempo real, desde o momento em que
é aceite pelo restaurante até o estafeta chegar ao local escolhido.
5. Avalie e desfrute: Avalie o serviço do estafeta e a qualidade do pedido em poucos segundos e
desfrute!.
Para mais informações visite: UberEATS.com/Lisboa
#UberEATSLisboa

