PREZADO CLIENTE,
Buscando oferecer um ambiente de conforto e bem-estar a todos os clientes,
adotamos normas e procedimentos de boa convivência, conforme abaixo:
O ambiente é filmado constantemente e as imagens
são confidenciais e protegidas nos termos da lei.

É permitido o acesso de animais domésticos, desde
que obedecendo a legislação vigente.

Não é permitido ouvir e/ou tocar música em volume
alto em aparelhos ou instrumentos musicais.

É proibida a entrada de vendedor ambulante.

Não é permitida a captação de imagens nas
dependências do shopping, salvo previamente
autorizado.
É proibido fumar no shopping conforme legislação
vigente.
É desejável a utilização de trajes apropriados nas
dependências do shopping, que incluem camisas e
calçados.

Não é permitido serviço de tele-entrega dentro
do empreendimento.

É proibido o uso de capacete ou qualquer acessório
que cubra o rosto do visitante.

Não é permitido o uso de fantasias e/ou máscaras
sem prévia autorização.

Grupos acima de cinco pessoas podem ser
orientados a se dispersarem.

É proibido arremessar objetos no shopping, correr
ou escalar.
Não é permitido sentar em locais que não sejam
para essa finalidade, bem como apoiar-se em
locais inapropriados.
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas
fora dos setores específicos de alimentação.

A distribuição de folhetos só pode ocorrer com
autorização prévia da administração.

É proibido circular com bicicletas, patins
ou similares nas dependências do shopping.

É proibido o porte de armas dentro do
empreendimento.

É proibido abordar clientes para responder
pesquisas de qualquer natureza sem prévia
autorização da Administração.

Não é permitido deitar no mobiliário do shopping,
incluindo cadeiras, sofás e demais formatos.

As áreas restritas não devem ser acessadas sem
prévia autorização.
Não é permitido adotar quaisquer atitudes e
comportamentos que incomodem ou prejudiquem,
direta ou indiretamente, os demais clientes do
shopping.

O não cumprimento destes procedimentos e condutas podem restringir
o acesso ou permanência de qualquer pessoa em nossas dependências.

