TERMO DE UTILIZAÇÃO FREE PASS
CARTÃO NÚMERO: ________________
1.  

2.  

3.  
4.  

O usuário do Estacionamento do Lindóia Shopping Center, na condiç ão de mensalista, terá acesso ao
estacionamento para utilizaç ão dos boxes de estacionamento, mediante a apresentaç ão do Cartão de Acesso do
Estacionamento.
Pela utilizaç ão, o usuário fará o pagamento antecipado ao mês que se refere a utilizaç ão, pagando até o último
dia útil do mês antecedente. Como não há fracionamento do valor mensal, no caso do usuário ingressar no curso
do mês, deverá pagar o valor integral do mês em curso. O valor será de acordo com a tabela vigente do Lindóia
Shopping Center, sem necessidade de aviso prévio e ajustamento.
Por se tratar de uma utilizaç ão na modalidade mensalista, a não utilizaç ão da vaga do mês contratado não acumula
direito para ser exercido no mês subseqüente.
O uso do cartão é pessoal e intransferí vel, ficando a utilizaç ão vinculada ao veí culo cadastrado. O uso irregular
do cartão, documento que deverá ficar na posse do usuário, determinará o cancelamento imediato do cartão, sem
notificaç ão prévia. Será considerado uso irregular, a utilizaç ão por terceiros ou a utilizaç ão para estacionamento
de veí culo não cadastrado em nome do usuário.
No caso do cliente nã o estar de posse de seu cartã o no momento do acesso ao estacionamento, o mesmo
realizará o acesso por ticket avulso e deverá realizar a saí da do estacionamento pagando o ticket avulso,
completando assim a operaç ã o.
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Cada usuário poderá ter 1 (um) veí culo cadastrado e, para tanto, deverá apresentar cópia do certificado de
propriedade no momento de assinatura deste termo.
O uso das vagas é rotativo conforme a disponibilidade no momento de acesso e NÃO EXISTE, sob hipótese alguma,
EXCLUSIVIDADE DE USO DE VAGA.
A perda ou roubo do cartão deverá ser imediatamente comunicado à Administraç ão do Estacionamento do Lindóia
Shopping Center, ficando por conta do usuário o custo para emissão do novo cartão.
O estacionamento não se responsabiliza por objetos, valores ou equipamentos deixados no interior do veí culo.
A Administraç ão do Estacionamento e/ou o Lindóia Shopping Center não se responsabilizam por eventuais
incidentes ocorridos com veí culos que estejam em manobra e/ou em transito dentro do estacionamento.
O usuário é o único responsável pelos danos que vir a causar a si próprio ou terceiros, bem como às instalaç ões
ou equipamentos do Shopping ou do Estacionamento.
Dentro do Estacionamento do Lindóia Shopping Center o limite de velocidade permitido é de 20 km/h.
Seja por desinteresse do usuário ou do Estacionamento, a utilizaç ão poderá a qualquer tempo ser cessada, sem a
necessidade de prévia comunicaç ão de uma parte à outra. Sendo liquidadas as obrigaç ões e apurado saldo
credor a uma ou outra parte, este saldo deverá ser imediatamente satisfeito.
A credencial concedida será válida para utilizaç ão do usuário somente no Estacionamento onde o mesmo estiver
cadastrado, responsabilizando-se o usuário por quaisquer prejuí zos, caso este permita o uso por terceiros.
A credencial concedida será válida EXCLUSIVAMENTE para acessar o estacionamento no horário compreendido
entre 7Hs e 22hs; NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO ANTES DO HORÁRIO DE ABERTURA OU DEPOIS DO
FECHAMENTO DO ESTACIONAMENTO.
O Usuário fica ciente de que as regras do Código de Trânsito Brasileiro aplicam-se também aos veí culos e
pedestres do Estacionamento, devendo observar tais regras, bem como as normas de vagas preferenciais de
idosos, gestantes e deficientes fí sicos.
Este termo é firmado em duas vias de igual teor.
Declaro por meio desta não ser funcionário do Lindoia Shopping ou ter vinculo com o mesmo, estando ciente da
não efetivaç ão deste termo de utilizaç ão ou de seu rompimento, por parte do Lindoia Shopping, caso este fato não
seja verdadeiro.

CADASTRO
Nome do Proprietário:
CPF:
End.
Veí culo:
Cor
Modelo:
Ano:
Certificado de Registro de Veí culo:
Placa:

Porto Alegre,

de

de 2019

_______________________________________
Nome:
CPF:

