PREÇO FIXO ESTACIONAMENTO

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Preço fixo estacionamento”
Trata-se de PROMOÇÃO INTERNA denominada “Preço fixo estacionamento” operação
que é realizada pela Associação dos Lojistas do Independência Shopping, localizado na
Avenida Independência, nº 3.600 – Cascatinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36025-290,
CNPJ/MF 09.417.796/0001-57, com abrangência restrita à cidade de Minas Gerais,
sendo livre participação de todos os residentes no Brasil, voltada aos frequentadores do
Independência Shopping. 1. Prazo de execução: 52 (cinquenta e dois) dias. 2. Início e
Término: de período de 11/07/2018 a 31/08/2018. 4. Dos Participantes. 5.1. Poderá
participar da promoção, qualquer cliente, pessoa física maior de 18 anos residente e
domiciliada em todo o território nacional, que efetuar o pagamento do ticket de
estacionamento pelo aplicativo do Independência Shopping no período 11/07/2018 a
31/08/2018, conforme horário de funcionamento do shopping. 5. Como Participar. Os
clientes que efetuarem o pagamento do ticket de estacionamento pelo aplicativo do
Independência Shopping durante o horário de funcionamento pagará um valor fixo de
R$6,00 (seis reais) no período de 11/07/2018 a 31/08/2018. 6.2. Deverá ser respeitado
as regras e instruções para cadastro dentro do aplicativo do Independência Shopping. 6.
Da Desclassificação. 6.1. Não será válido o preço fixo para pagamentos realizados nas
EPAS, entrada expressa ou atendimento presencial do guichê de pagamento. (b) Não é
permitido o pernoite para essa promoção, nesse caso é cobrado o valor da taxa de
pernoite. (c) Em caso de ticket perdido, o cliente arcará com o valor da tarifa vigente
sendo invalidado o preço fixo para esse ticket. 8. Considerações Gerais. 8.1. É proibida
a conversão do prêmio em dinheiro. 8.2. A responsabilidade do Shopping em relação
ao consumidor participante cessará com o pagamento do ticket de estacionamento. 8.3.
O cliente precisa ter o aplicativo do Independência Shopping para participar e garantir o
benefício da promoção. 8.4. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos
participantes das promoções autorizadas deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos
seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas aos órgãos públicos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 8.5. Fica, desde já, eleito o
foro da Comarca do Shopping para solução de quaisquer questões referentes ao
regulamento da presente promoção. 8.6. Em caso de instabilidade do aplicativo, o cliente
precisará procurar a central de estacionamento para receber o benefício da promoção.
8.7. Em casos de emergência ou problema na prestação do serviço, o interessado deverá
entrar em contato com a Promotora diretamente na Administração do Shopping através
do fone (32) 3257-3604.

