
REGULAMENTO DESCONTO ANIVERSARIANTES PÁTIO PAULISTA 

 

SOBRE O EVENTO 

1. “Desconto Aniversariantes Pátio Paulista” é um desconto especial para os clientes que 

estão ativos em nosso mailing, para que ganhem um desconto especial em nosso 

estacionamento e no restaurante Coco Bambu, no dia de seu aniversário, respeitando 

os termos deste regulamento. 

2. Local: Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista - São Paulo/SP) 

3. De acordo com o horário de funcionamento do Shopping. 

4. Na hipótese de modificação de funcionamento do Shopping, este funcionará em 

conformidade com o novo horário de funcionamento estabelecido pela administração 

do Shopping com aviso prévio aos clientes. 

 

5. ESTACIONAMENTO 

 

5.1 A gratuidade do estacionamento é adquirido mediante apresentação de 

documento que contenha foto e data de nascimento do cliente. 

5.2 Ao entrar no estacionamento o cliente deverá retirar o cartão de estacionamento 

para que seja possível a aplicação do desconto, mesmo em casos de cobrança 

automática o cartão deve ser retirado, dessa forma a cobrança por esses sistemas, 

como Sem Parar e Conect Car, por exemplo, são cancelados automaticamente. 

5.3 Sem o cartão de estacionamento não é possível realizar o abono dos valores. 

5.4 Antes de sair Shopping o cliente deve ir até o Pátio do Cliente, localizado no Piso 

Paraíso, com limite de horário de 21h30, apresentar o documento, o cartão de 

estacionamento e o e-mail marketing da promoção de aniversariantes, para retirar os 

selos. Em seguida para validá-los e abonar os valores do cartão, será necessário levar 

até o guiché de pagamento do estacionamento do Shopping, localizado no Piso 

Maestro Cardim, apresentar o cartão e os selos para que o procedimento seja 

realizado. 

 

 

6. COCO BAMBU 

 

6.1 O restaurante Coco Bambu oferece 50% de desconto na compra de uma torta doce 

inteira ou pudim, cujo valor original varia entre R$ 90 e R$ 120. 

6.2 A torta inteira serve em torno de 15 pessoas. 

6.3 Os sabores de tortas disponíveis são: Pavê de chocolate trufado, Limão e Banana. 

6.4 A promoção é valida para grupos acima de 10 pessoas e com reserva de no mínimo 

24 horas de antecedência. 

6.5 A reserva deve ser feita diretamente no restaurante, através do número 

(11) 3266-7121. As reservas são aceitas até 12h30 para o almoço e até 20h30 para o 

jantar. 

 

 


