
                  

                          

Regulamento 

1. A promoção “ESTACIONAMENTO GRÁTIS” SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ. 
2. Promoção realizada pelo CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ, 

CNPJ 26.769.130/0001-87, localizado na Rodovia dos trabalhadores, s/n, na cidade 
de Belém – Pa. 

3. A promoção “ESTACIONAMENTO GRÁTIS é para os clientes/consumidores 
do SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ, entrará em vigor a partir do dia 06/08/2018 
à 30/09/2018, podendo o realizador da promoção encerrá-la a qualquer momento, 
sem aviso prévio, atendidas as condições adiante definidas. 

4. O cliente para fazer jus a promoção supracitada deverá acessar o estacionamento 
dentro do horário da promoção, das 12h até as 14h; 

5. De segunda a sexta, exceto feriados, durante o período da promoção com a 
apresentação de uma nota/cupom fiscal, emitida entre 12h as 14h de no mínimo 
R$25,00(vinte reais) de compras de almoço ou lanches em qualquer uma das lojas 
da praça de alimentação/restaurantes participantes da promoção. 

6. Poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar o valor 
mínimo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em consumos nas lojas da praça de 
alimentação/restaurantes participantes da promoção, desde que sejam emitidos das 
12h às 14h, de segunda a sexta-feira. 

7. A nota fiscal deverá ser apresentada no guichê de estacionamento, do piso térreo, 
em frente a clínica Intervida, para validar seu ticket. Na apresentação do mesmo no 
local, somente serão aceitas notas fiscais emitidas no mesmo dia da troca. O abono 
no pagamento do estacionamento será válido para o dia em que a nota fiscal for 
emitida e apresentada. 

8. Os funcionários do guichê de estacionamento somente estarão autorizados à 
realização da troca de notas fiscais no horário de 12h às 14h, e mediante a 
apresentação do ticket de estacionamento com horário de acesso entre 12h às 14h, 
ou seja, dentro do horário da promoção. 

9. Serão consideradas para fins da promoção notas fiscais de qualquer valor das lojas 
participantes, desde que somadas atinjam o valor mínimo de R$25,00 (vinte e cinco 
reais). 

10. As notas fiscais utilizadas na promoção serão carimbadas e devolvidas ao cliente 
após a conferência de data, hora e valor. Não serão reaproveitados os valores 
excedentes de nota fiscal anteriormente apresentada. 

11. Não serão aceitas notas fiscais ilegíveis, rasuradas ou que, por qualquer forma, 
apresentem modificações. Será facultada aos organizadores da promoção a prévia 
validação/verificação das notas fiscais junto às lojas emissoras. 



12. Não terão validade, para fins desta promoção notas fiscais com data de emissão 
anterior a 06/08/2018, bem como, que não sejam emitidas no mesmo dia em que 
forem apresentadas. 

13. Somente serão aceitas notas fiscais originais, não sendo válidos, portanto pedidos 
de compra, faturas recibos não fiscais, orçamentos (ainda que estas sejam referentes 
a compras realizadas dentro do prazo de validade da promoção). 

14. Para ter direito ao abono de estacionamento, será obrigatória a apresentação do 
ticket de estacionamento retirado dentro do horário das 12h às 14h. Será permitida a 
isenção de 01(um) veículo por CPF, por dia. 

15. Não poderão participar da promoção “ESTACIONAMENTO GRÁTIS”, os 
proprietários, prepostos, funcionários ou diretores de lojas instaladas no Shopping 
Bosque Grão-Pará. 

16. O regulamento desta promoção estará disponível no guichê de pagamento do 
estacionamento e no site www.bosquegraopara.com.br, sendo que a participação 
nesta promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 
regulamento. 

17. Em caso de omissão, será resolvido pela administração do Shopping Bosque Grão-
Pará 

 

Belém, 06 de agosto de 2018 

 

CONDOMÍNIO DO SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ 

 

http://www.bosquegraopara.com.br/

