
SEU ALMOÇO TEM
SABOR DE ECONOMIA!

De segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), no horário
das 12h às 14h, válido apenas 
para horário de almoço.
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REGULAMENTO DA 
PROMOÇÃO MAXI GOURMET

1. Os clientes que consumirem nas lojas de alimentação do Maxi Shopping 
Jundiaí, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h às 14h, terão 
direito à isenção do pagamento do estacionamento do Shopping (limitado a 
1 cortesia por cliente, por dia).

2. Para participar desta promoção, o cliente deverá apresentar a(s) nota(s)/
cupom(s) fiscal(is) de consumo das lojas de alimentação, num valor acima de 
R$ 35,00, juntamente com um documento com foto. É válida a somatória de 
até 2 (duas) notas para atingir o valor acima de R$ 35,00. O valor não será 
acumulativo para outros dias e serve apenas para uma cortesia de esta-
cionamento por cliente, por dia, mesmo que o valor total seja superior a 
R$ 35,00. Nesta(s) nota(s) deverá constar a data e o horário de consumo nas 
lojas de alimentação, pois esta promoção vale somente para o dia de consu-
mo nas lojas de alimentação do Maxi Shopping Jundiaí, das 12h às 14h.

3. Para isenção do pagamento do estacionamento do Shopping, as notas 
poderão ser trocadas somente no guichê de pagamento do estacionamen-
to, localizado no piso 1, na Entrada do Sol, no horário das 12h às 14h30. 

4. Não darão direito a participar da promoção as notas/cupons fiscais que não 
forem da mesma data do dia de troca.

5. Os clientes que entrarem no Shopping pelo sistema SEM PARAR ou no 
ConectCar não terão direito a participar da promoção no dia.

6. Promoção válida apenas para cliente do Maxi Shopping Jundiaí que ingressar 
a partir das 9h, com exceção dos alunos da academia Smart Fit, que poderão 
se beneficiar da isenção, ainda que tenham ingressado antes das 9h.

7. Excluem-se de participação na presente promoção os lojistas e seus funcio-
nários, funcionários e empregados contratados, temporários e terceirizados 
do Maxi Shopping Jundiaí e de todos os estabelecimentos localizados no 
interior do Maxi Shopping Jundiaí.

8. Esta promoção vigorará por prazo indeterminado e poderá ser cancelada a 
qualquer momento, a critério da Administração do Shopping.


