CAMPANHA PROMOCIONAL

VALOR DO
ESTACIONAMENTO
SHOPPING IGUATEMI CAXIAS DO SUL

Para participar da promoção, o aplicativo deve conter a última atualização. O Shopping Iguatemi
Caxias não se responsabiliza por aplicativos que não estejam de acordo com a última versão de
atualização.
NÚMERO VERSÃO PARA IOS.....................................................6.0.2
NÚMERO VERSÃO PARA ANDROID......................................6.0
A Campanha Promocional Valor do Estacionamento tem vigência de 18 de junho de 2018 a 31 de
outubro de 2018, válida exclusivamente para as dependências do estacionamento do Shopping
Iguatemi Caxias, situado na Rodovia RSC 453, km 3,5, número 2.780, em Caxias do Sul, Rio Grande
do Sul.
Todos os clientes que efetuarem o pagamento do ticket do estacionamento (retirado em qualquer
uma das cancelas de entrada do empreendimento) via aplicativo do Shopping Iguatemi Caxias
pagarão R$ 5,00 (cinco reais) para permanência no estacionamento, independente do volume de
horas, sendo entrada e saída de segunda a sábado entre 6 horas e 2 horas da manhã e, aos
domingos, entrada e saída entre 6h e 23h59min.
O valor de R$ 5,00 é válido para número ilimitado de horas durante o dia, sendo que cada ticket
é válido para apenas uma entrada e uma saída do empreendimento. O consumidor pode fazer
uso de quantos tickets desejar por dia, sendo que seu valor total será múltiplo de R$ 5,00 (cinco
reais).
Para realizar pagamento pelo aplicativo, é necessário fazer seu download, disponível nas versões
para sistema operacional Android e IOS. No aplicativo, é aceita a forma de pagamento: cartão
de crédito, o qual precisará ser cadastrado no sistema. Para uso do aplicativo, é necessário realizar
o cadastro do usuário com CPF, nome completo, e-mail, sexo e data de nascimento.
Após realizado o pagamento convencional (nos guichês de atendimento presencial ou Estações de
Pagamento Automático), não é possível solicitar reembolso do valor do ticket para igualá-lo ao
valor da tarifa promocional.
O valor promocional é exclusivo para pagamento via aplicativo. Pagamento convencional nos
guichês de atendimento presencial ou Estações de Pagamento Automático seguem a tabela
abaixo:
PRIMEIRAS 3 HORAS..............................................................R$ 8,00
CADA HORA ADICIONAL.................................................R$ 1,00
PERNOITE.................................................................................................R$ 25,00
PERDA DE TICKET........................................................................R$ 17,00
SEGUNDA VIA CREDENCIAL........................................R$ 20,00
O Shopping Iguatemi Caxias do Sul não se responsabiliza por equipamentos de celular que não
possuam estrutura operacional para download do aplicativo ou pacote de dados insuficientes para
completar a transação (o Shopping Iguatemi Caxias do Sul disponibiliza internet wi-fi gratuita).
A campanha promocional não é válida para pagamento de credenciais de estacionamento e
abatimento de valor por perda de ticket.
A utilização de abonos cedidos pelo hipermercado Carrefour não permite qualquer tipo de crédito
para acessos futuros ao empreendimento.
Para dúvidas e esclarecimento, entrar em contato com o SAC do Shopping Iguatemi Caxias através
do telefone 54 3289-9292 ou sac.caxias@brmallsadm.com.br

