PROMOÇÃO ONLINE ESTACIONAMENTO B AEROPORTO DE BRASÍLIA

REGULAMENTO

1. Período de participação: de 11/07/2018 à 31/08/2018, todos os dias, 24h e
feriados.
2. Esta promoção aplica-se exclusivamente a compras online para a permanência de
veículo nas vagas disponíveis no estacionamento B do Terminal aéreo, até o limite
de quantidade de suas vagas destinadas à promoção. O estacionamento A e o
Estacionamento Premium não fazem parte desta promoção.
3. Ao adquirir seu ticket pelo site do Aeroporto de Brasília (www.bsb.aero), o
consumidor terá direito aos valores promocionais de permanência de veículo
exclusivamente nas vagas disponíveis no estacionamento B, em qualquer uma das
modalidades escolhidas no momento da compra (hora, pernoite ou mês).
4. O tempo para ocupação de vaga no estacionamento B só começa a correr a partir
do momento em que o motorista apresentar o ticket online nas máquinas da
catraca de acesso ao estacionamento.
5. Ao sair do estacionamento o ticket comprado deverá ser apresentado nas
máquinas de acionamento de catraca que fará a leitura do tempo e liberará a
saída.
6. O tempo de tolerância de permanência é de 20 (vinte) minutos.
7. A compra promocional deve ser efetuada impreterivelmente no mínimo 4 (quatro)
horas antes da entrada no estacionamento do Aeroporto. O desconto não é válido
para veículos que já se encontrarem estacionados.
8. A compra online garante o desconto para o período e horário descriminados no
ato do preenchimento do formulário de compra. Caso o tempo de uso ultrapasse
aquele comprado pelo site, serão praticados os valores adicionais da tabela regular
do Aeroporto. O passageiro deverá se deslocar até o guichê da Estapar no piso de
desembarque do Terminal aéreo para efetuar o pagamento da diferença.
9. As compras online somente poderão ser feitas por meio de cartões de crédito pela
plataforma da Estapar, disponível no site do Aeroporto de Brasília (www.bsb.aero).
A Estapar, líder no mercado de estacionamentos, é a única e exclusiva responsável

pela emissão e sistema inteligentes de leitura do bilhete e armazenamento seguro
de dados. A Inframerica não se responsabiliza por nenhum dado pessoal enviado
pelo participante.
10. Em caso de perda do cartão online de estacionamento, o participante deverá
efetuar o pagamento da permanência de seu veículo desde o horário de entrada e
acrescido da taxa de extravio do cartão, no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
11. A participação nesta promoção implica no conhecimento e aceitação plena do
participante em todas as normas expressas no presente regulamento e no
descritivo dos benefícios ofertados.
12. A Inframerica se reserva o direito de fazer eventuais alterações que venham a ser
necessárias à execução desta promoção, mantendo-se os direitos adquiridos pelos
participantes até então, mediante prévia divulgação em suas dependências, mídias
sociais e site.
13. Qualquer uso desleal ou fraudulento da promoção acarretará em ação judicial pela
Inframerica.

