
  
 
 

 

REGULAMENTO – AÇÃO “ROTEIRO FÉRIAS IN TOWN” 

 

• A ação “Roteiro Férias In Town” concede descontos e benefícios especiais nas lojas participantes da ação 

(descritas abaixo). 

 

• Validade da ação: De 05/07/2018 até 31/08/2018. 

 

• O “Roteiro Férias In Town” deverá ser retirado no SAC, no piso térreo. 

 

• O cliente deverá realizar um breve cadastro no SAC para obtenção do “Roteiro Férias In Town”.  

 

• Para usufrutos de crianças, o responsável deverá retirar 01 (um) passaporte por filho(a). 

 

• O cliente autoriza que estes dados acima mencionados, sejam compartilhados com as lojas participantes da 

ação “Roteiro Férias In Town”. 

 

• Lojas participantes do “Roteiro Férias In Town”: Air Soft, Anacã, Cinesystem, General Prime Burger, Kiichi, 

Mundo Maker, Urban Motion, YouPlay e desconto no estacionamento. 

 

• Descontos serão concedidos apenas após apresentação do “Passaporte Férias In Town” nas lojas participantes. 

 

• Os descontos do “Passaporte Férias In Town” são pessoais e intransferíveis. 

 

• É obrigatório a apresentação de 01 (um) “Passaporte Férias In Town” por pessoa para usufruto dos benefícios 

do mesmo. 

 

• Desconto estacionamento: Pague R$ 6,00 no estacionamento! Apresente o “Passaporte Férias In Town” + 

nota fiscal comprovando a compra nas operações participantes no caixa de pagamento do estacionamento, 

no piso subsolo, e aproveite!* 

 

*Promoção do estacionamento válida apenas de segunda a quinta-feira, e mediante a apresentação do 

“Passaporte Férias In Town” e da nota fiscal comprovando a compra nas operações participantes da ação 

“Roteiro Férias In Town”, no caixa de pagamento do estacionamento, no piso subsolo. A nota fiscal 

comprovando a compra nas operações participantes deve ser do mesmo dia de utilização do desconto de 

estacionamento.  Promoção não é válida para clientes que acessarem o shopping utilizando o SEM PARAR e 

CONECT CAR. Válido até 31/08/2018. 

 

*Valor de R$ 6,00 é válido para o período total em que o cliente permanecer no estabelecimento. É necessária 

a comprovação da compra nas operações participantes, no mesmo dia de utilização do desconto de 

estacionamento, e é necessária a apresentação do “Passaporte Férias In Town” para ganhar este desconto. 

 

 

 

 



  
 
 

 

• Descontos e benefícios oferecidos por cada loja estão descritos na tabela abaixo. 

 

• Descontos e benefícios são válidos apenas nos dias informados na tabela abaixo. Nenhum desconto é válido 

aos fins de semana e os descontos não são cumulativos com demais ações promocionais de cada operação. 

 

Consulte abaixo os benefícios oferecidos pelas lojas participantes do “Roteiro Férias In Town”: 

 

 

 *Promoções válidas apenas nas lojas participantes, e nos dias de semana estipulados, descontos não 

cumulativos. 

 *Sujeito a alterações sem aviso prévio. 

 * Promoções válidas apenas nas lojas do Morumbi Town Shopping, no período de 05/07/2018 a 31/08/2018. 

 

Lojas Benefício Dias 

AirSoft - 1º piso 
Na compra de qualquer pacote, ganha o dobro de tiros. 
Arco e Flecha - na compra de qualquer pacote, ganha 10 flechas. 

Segunda a sexta-feira. 

Anacã - 2º piso Ganhe 01 semana experimental. Válido todos os dias. 

Cinesystem - 2º piso 

2x1: Na compra de 1 ingresso, ganhe outro da mesma categoria 
(inteira ou meia). Para uso no mesmo dia, filme, sessão e sala do 
primeiro ingresso. Exceto feriados e pontos facultativos, sessões 
especiais, pré-estreia, shows, jogos, etc. Sujeito a lotação da sala. 
Promoção não cumulativa com outras promoções. O benefício não 
pode ser vendido nem reembolsado. 

Válido todos os dias. 

Estacionamento 
De segunda a quinta-feira, preço fixo de R$6,00, seguindo o 
regulamento. 

Segunda a quinta-feira 
(exceto feriados). 

General Prime Burger - 
1º piso 

Na compra de qualquer prato ou hamburguer (exceto aperitivos e 
saladas), ganhe um milkshake tradicional 340ml. (flocos, morango, 
crocante, ovomaltine, baunilha, chocolate ou coco). 

Segunda a sexta-feira. 

Kiichi - Piso Térreo Na compra de um combinado, ganhe um drink cortesia.  Segunda a sexta-feira. 

Mundo Maker - 
Subsolo 

Oficina de 1h40 - R$ 110,00 e oficina de 3h - R$180,00 Segunda a sexta-feira. 

Urban Motion - 1º Piso 
20% de desconto a partir de 1 hora. A promoção não se estende aos 
produtos vendidos no parque ou em festas agendadas. 

Segunda a quinta-feira. 

YouPlay - Piso Térreo 
Plano mensal de R$149,00 por R$129,00 (válido por 30 dias a partir 
da data da compra. Uso irrestrito e ilimitado). 

Segunda a sexta-feira. 


