
Regulamento: “Suas noites com mais benefícios no Shopping 

Market Pace” 2019 

O Shopping Market Place lança a Campanha “Suas noites com mais benefícios” a partir das 10h do 

dia 10/09/2019 com o objetivo de ofertar benefícios na compra de ingressos de cinema e descontos 

no estacionamento Self Parking. 

 

Para receber o Voucher Promocional, o cliente interessado deve dirigir-se ao Valet do Shopping 

Market Place, localizado na Alameda de Serviços ou retirar junto aos promotores da campanha 

durante ações de ativação realizadas em dias esporádicos no Shopping. 

 

Os benefícios podem ser utilizados de segunda à quarta-feira, das 18h às 22h, respeitando as 

condições determinadas para cada benefício juntamente com o Voucher Promocional.  Confira 

abaixo as condições: 

 

Ingresso de cinema 

Oferta válida até às 22h do dia 16/10/2019 ou enquanto durar a quantidade de ingressos de 

cinema promocionais, limitados ao total de 3.000 (três mil) unidades. 

Para utilizar o benefício desta campanha, o cliente deve adquirir 01 (um) ingresso de cinema na 

bilheteria do Cinemark do Shopping Market Place e apresentar o voucher promocional para ganhar 

outro ingresso. O ingresso bonificado através da campanha "Suas noites com mais benefícios no 

Shopping Market Place", será válido para o mesmo dia e sessão do ingresso comprado, de 

segunda a quarta-feira, exceto feriados, pelo período 10/09/2019 a 16/10/2019 ou enquanto durar 

a quantidade de 3.000 ingressos de cinema.  

 

Esta promoção é válida somente no Cinemark do Shopping Market Place, exceto para sessões XD. 

Promoção não cumulativa com outros benefícios e promoções. 

 

3 horas no estacionamento 

Oferta válida até às 22h do dia 11/12/2019 ou enquanto durar a quantidade de benefícios de 

estacionamento, limitados ao total de 1.000 (um mil) unidades de isenção. 

1 unidade de isenção  = 03 horas no estacionamento Self Parking 

Para ter acesso ao benefício de 03 horas no estacionamento Self Parking, o cliente deve 

consumir nas operações de alimentação do Shopping Market Place, de segunda a quarta-

feira, exceto feriados, das 18h às 22h (esse horário está intitulado na campanha como “horário de 

jantar”). Os cupons fiscais devem totalizar o valor mínimo de R$100,00 (cem reais).  

 

Esse valor pode ser em uma única compra ou mais de uma, desde que no mesmo dia e dentro do 

horário estipulado. A isenção do estacionamento só será válida para o estacionamento comum (Self 

Parking) no mesmo dia e horário dos cupons fiscais do jantar apresentado.  

Para resgatar o seu benefício, dirija-se ao caixa Valet, localizado na Alameda de Serviços e 

apresente o voucher promocional junto aos cupons fiscais do seu jantar. 

 

Caso o tempo consumido dentro do estacionamento Self Parking seja superior a 03 (três) horas, o 

cliente deverá pagar o valor excedente conforme tabela de preços vigente no estacionamento do 

Shopping Market Place. 

Esta promoção não é válida para Valet Parking. Promoção não cumulativa com outras promoções.  

 


