
Localidade:

NIF: Email:

Autorizo a utilização dos meus dados para
promoções e informação do grupo: Autorizo

Data: / /

165€
130€
105€

Início da avença: / /
Fim da avença: / /

NãoDesejo receber a newsletter Amazónia Hotéis: Sim

Morada:
Nome:

Código-postal

Assinatura:

DADOS DO UTILIZADOR

FORMULÁRIO DE AVENÇA 2022

Tlm:

Dados da viatura 1: marca/modelo matrícula

Não Autorizo

AVENÇA MENSAL

Diurna*
24H

Noturno**
(Assinale a opção com X)

*Avença diurna das 8h às 20h, de 2º feira a 6º feira
**Avença noturna das 19h às 8:30h, fins de semana e feriados incluído

Declaro, sob compromisso de honra, que as declarações
por mim produzidas correspondem à verdade.

CONDIÇÕES

O cartão é propriedade do Grupo Amazónia. 
 
A sua utilização só permitirá estacionar uma viatura de cada vez. 
 
Pode incluir no máximo 3 viaturas associadas à avença.
 
A emissão de cada cartão (excluíndo o primeiro) terá custo adicional de 10,00€.

Os valores incluem IVA à taxa legar em vigor

Quantidade de avenças:

Dados da viatura 2: marca/modelo matrícula

Dados da viatura 3: marca/modelo matrícula



CONDIÇÕES GERAIS DAS AVENÇAS

As avenças são válidas todos os dias do mês (mês do calendário, e não 30 dias a
partir da data de inscrição).
 
     Para se tornar avençado bastará preencher uma ficha de inscrição disponível
no
nosso site www.amazoniahoteis.com ou no apoio ao cliente situado na recepção do
Amazonia Lisboa Hotel.
 
     Será necessária a apresentação do cartão de cidadão ou do bilhete de
identidade
e número de contribuinte.
 
 
     1- Tendo submetido o formulário de avença, pode incluir no máximo 3 (três)
viaturas associadas à mesma. Será apenas emitido 1 cartão e a sua utilização só
permitirá estacionar uma viatura de cada vez.
 
     2- Dentro do horário associado à avença pode efectuar as entradas e saídas
que
bem entender, sem pagamento adicional.
 
     3- Aos avençados é garantido a vaga para estacionar a viatura, dentro do
período
afecto ao tipo de avença.
 
     4- A avença é válida pelo mês do calendário, e ficará valida até o dia 3 do mês
seguinte. No 1º mês pagará o proporcional da data de emissão da avença, até ao
dia 30.
 
5- Apenas no 1º mês será aplicado o proporcional, nos meses subsequentes é
sempre cobrado o valor total independentemente a data que faça a renovação.
 
6 - Caso a renovação seja efectuado(a) fora da validade, o utente terá que liquidar o
bilhete do Parque que tirou, a menos que venha a renovar, antes de entrar com a
viatura no Parque.
 
     
 
     Não temos nenhum período de fidelização pelo que poderão optar por
suspender a
avença quando assim o entenderem, devendo os avençados avisarem da sua
opção de suspensão da avença para que possamos manter a base de dados
actualizada.


