
ESTACIONAMENTO GRÁTIS – Black Friday 

DIAS 20 e 21/11 e 27 e 28/11 

REGULAMENTO 

1. Ação válida exclusivamente nos dias 20/11, 21/11, 27/11 e 28/11/2021 (sábados e domingos) no 

horário de funcionamento do shopping, a validação dos horários para a concessão da isenção 

ocorre via sistema informatizado não havendo, por esse motivo, margem de tolerância; 

 

2. Para participar da ação de isenção de pagamento do estacionamento, os cupons de compras 

deverão ser apresentados, exclusivamente, no guichê de pagamento do estacionamento localizado 

no 3° piso do Shopping Difusora; 

 

3. O estacionamento será gratuito para os clientes que apresentarem cupom de compra referente aos 

dias 20/11, 21/11, 27/11 e 28/11/2021, a partir de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) em compras no 

Shopping Difusora, emitidos exclusivamente nas datas da utilização; 

 

3.1. O cupom de compra emitido na data 20/11/2021 só poderá ser utilizado nesta mesma data, 

assim como os cupons de compras dos dias 21/11/2021, 27/11/2021 e 28/11/2021 só poderão 

ser utilizados nos dias de sua emissão. 

 

4. Cada cupom de compra poderá ser utilizado apenas uma vez, não gerando nenhum tipo de saldo 

para reutilização nesta campanha, mesmo que os valores sejam múltiplos de 50,00 (Cinqüenta 

Reais); 

 

5. O cliente poderá utilizar no máximo 02 (dois) cupons de compras para totalizar o valor mínimo de 

R$ 50,00 (Cinquenta reais); 

 

6. Os usuários de cartão de estacionamento pré-pago que desejem participar da promoção deverão 

no horário e período estabelecido, optar por usar o cartão de estacionamento avulso, retirando-o na 

cancela ao ingressar no Shopping Difusora, pois se os mesmos utilizarem seu cartão de 

estacionamento pré-pago, o mesmo será debitado automaticamente. 

 

 

7. Em caso de permanência no Estacionamento após o término do horário de isenção, o cliente 

deverá efetuar o pagamento normalmente conforme tabela atual de preços. 

 

8. Esta ação, assim como seu regulamento poderá ser alterada, suspensa e/ou cancelada pela 

administradora do Estacionamento do Shopping Difusora, por motivos de força maior que venham 

a comprometer o seu regular andamento, mediante aviso prévio publicados nos acessos do 

estacionamento do referido Shopping. 

Agradece a administração. 

 

 

 

 


