
POLÍTICA E-COMMERCE 

PARQUE GUANABARA 

 

 

Não cobramos taxa de conveniência. 

 

Para brincar no Parque Guanabara você utiliza um cartão eletrônico que deve ser carregado              

com créditos em reais. Este cartão é apresentado na entrada de cada brinquedo. 

 

A entrada no parque aos sábados, domingos e feriados é R$2,50. Crianças abaixo de 1,50               

metros e idosos acima de 60 anos não pagam. Nos dias úteis em que o parque funciona a                  

entrada é gratuita. 

 

 

 

 

Venda de voucher e retirada 

 

Na compra de R$50,00 em créditos para brincar no parque você ganha R$10,00 em bônus para                

brincar ainda mais. 

  

Após a confirmação de pagamento você recebe o voucher no e-mail de cadastro da compra.               

Que deverá ser impresso ou pode ser apresentado pelo celular? 

 

Caso o voucher seja utilizado por terceiros, é necessário apresentar a cópia do documento de               

identidade do titular da compra na entrada do Parque Guanabara. 

 

O voucher deverá ser apresentado em um dos caixas localizados no interior do parque. Os               

créditos nunca expiram e podem ser utilizados em qualquer brinquedo. 

 

Horários de Funcionamento no período letivo: 

 

Quinta e Sexta das 13hrs as 22hrs. 

Sábado das 13hrs as 22hrs. 

Domingos e feriados das 11hrs as 21hrs. 

 

Horários de Funcionamento no período de férias escolares: 

 

Terça a Sexta das 13hrs as 22hrs. 

Sábado das 13hrs as 22hrs. 

Domingos e feriados das 11hrs as 21hrs. 

 

Formas de pagamento 

  

CARTÃO DE CRÉDITO 



O cliente poderá efetuar a sua compra por cartão de crédito em ambiente seguro. 

 

Toda a autenticação do cartão é on-line pelo Mercado Pago, ou seja, a compra é feita                

diretamente com a operadora.  

Nos pedidos parcelados no cartão de crédito, observe o valor de seu limite. Ele deve ser maior                 

que o valor total do pedido, não importando o valor de cada parcela. Não é aceito pagamento                 

via cartão de crédito emitido no exterior. 

 

O Parque Guanabara não se responsabiliza por possíveis problemas nos sistemas de            

autenticação on-line das operadoras de cartão que, porventura, possam impedir a efetivação            

da operação de compra. 

 

Lembramos que para sua segurança as informações inseridas em seu cadastro estão sujeitas à              

confirmação, após qualquer compra realizada no site.  

 

Caso haja qualquer divergência nos dados, a compra poderá ser cancelada. 

 

BOLETO BANCÁRIO 

Esta opção de pagamento não permite parcelamento. Ao fechar um pedido, o sistema gerará              

um boleto bancário na sua tela. Imprima o documento e pague em qualquer banco.  

 

Optando pelo pagamento por boleto bancário a reserva do ingresso escolhido em seu pedido              

só será feita após a confirmação do crédito, realizada pela instituição bancária, geralmente 03              

dias úteis após o pagamento. 

 

A data de vencimento do boleto é sempre um dia após o fechamento do pedido, após o                 

documento perde a validade. A confirmação de pagamento é feita automaticamente pelos            

bancos em até 03 (três) dias úteis. 

  

Política devoluções 

  

 

As ocorrências que envolvam devolução devem ser comunicadas por e-mail para           

josiane@parqueguanabara.com.br para avaliação. 

 

Somente será efetuada a devolução caso a solicitação seja feita no prazo de até 7 (sete) dias a                  

contar da data da compra. 

 

 


