
UTILIZE A GARAGEM DO
ÁGUAS CLARAS SHOPPING!



Polo de serviços, faculdades,
hipermercados, escolas e

academias

 O Águas Claras Shopping está
localizado no centro da cidade

 
 

Cidade rodeada por Residenciais,
Vias e prédios Comerciais

 
 

LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA

O LUGAR SEGURO PARA
GUARDAR SEU CARRO!



O PRIMEIRO DA CIDADE

6 andares de estacionamento
coberto

Inauguração recente da Expansão
(Outubro de 2020);

 Shopping e Complexo Multiuso há mais 15 anos no mercado de
Águas Claras



Guarde seu carro com conforto
e segurança na garagem
coberta do Shopping

APENAS R$200,00/MÊS

A cada R$ 300 em compras nas
lojas do shopping, você ganha
50% de desconto no
estacionamento, no mês de
utilização.

E TEM DESCONTO!



Normas de utilização 
Confira as regras para utilizar o
estacionamento, com segurança 



Para ter direito ao desconto de 50% o
cliente deverá apresentar no
Consierge, localizado no 4º piso, as
notas fiscais de compra referente ao
período do mês anterior;

Somente os R$ 300 em compras nas
lojas do shopping, garantem o
desconto de 50%. Essa promoção é
por tempo determinado e pode ser
encerrada a qualquer momento.



Utilização no horário de
funcionamento do estacionamento
do shopping (Segunda a sábado de
07 às 22h e, aos domingos, de 11 às
22h; 
É proibido entrar e/ou sair com o
veículo fora do horário de
funcionamento do estacionamento.

Utilização exclusiva através do cartão
de acesso.
Caso seja emitido o ticket de cliente
avulso na cancela, o mesmo será
cobrado.



O descumprimento das normas
acarretará o cancelamento do
serviço;

O atraso no pagamento acarretará na
suspensão do serviço.

Para qualquer problema, entre em
contato com a Administração do
Águas Claras Shopping atarvés do
telefone (61) 3436-1600.



Deixe o seu carro com toda segurança
durante o dia e também pode utilizar a

pernoite para guarda-lo.

O VEÍCULO SÓ ENTRA E/OU SAI, NO HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO.

Segunda a sábado de 07 às 22h  
Domingos de 11 às 22h;

IMPORTANTE!







Olá, gostaria de mais informações
sobre a garagem do Águas

Clique abaixo e entre em contato com a gente!

(61) 3436 - 1600 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561998175150&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20%C3%81guas%20Claras%20Shopping
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561998175150&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20%C3%81guas%20Claras%20Shopping
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561998175150&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20%C3%81guas%20Claras%20Shopping
https://api.whatsapp.com/send?l=pt-BR&phone=21996478605&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20%C3%81guas%20Claras%20Shopping


Cada vez mais com você!

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:

www.aguasclarashopping.com.br @aguasclarasshopping


