
 
 

Página 1 de 2 
 

REGULAMENTO PROMOCODE 

Apresentação: 

Trata-se de uma oportunidade de negócio para pessoas físicas e jurídicas, as quais poderão possuir um QR-
CODE através do qual, pessoas que fizerem compras com esse código terão desconto especial. 

Condições Gerais 

1. Das condições de participação 

1.1. O PROMOCODE estará disponível unicamente com pessoas credenciadas a BETO CARRERO WORLD, 
podendo ser pessoa física ou jurídica. 

1.2. Para utilizar do PROMOCODE o usuário precisa ter acesso à Internet, conta ativa de e-mail, ter inscrição 
regular no CPF, preencher corretamente o formulário de cadastro, bem como precisa possuir cartão de crédito 
para efetivar a compra com o benefício concedido. 

1.3. A utilização do PROMOCODE direcionará seu usuário a página específica do site do Parque Beto Carrero 
World, onde haverá indicação de produto(s) integrantes da promoção, dentro dos períodos determinados e 
mediante condições específicas divulgadas nessa plataforma. 

1.4. Todas as informações cadastrais preenchidas serão tidas como autênticas e verdadeiras. Todas as 
consequências pelo fornecimento de informações inexatas, incompletas ou inverídicas serão arcadas 
isoladamente pelo usuário, o qual se responsabiliza também pela respectiva atualização. 

1.5. As informações cadastrais poderão conter dados pessoais. Para tanto, o BETO CARRERO WORLD afirma o 
cumprimento e observância da legislação aplicável à preservação da privacidade e à proteção de dados 
pessoais, especialmente a Lei nº 13.709/2018, de maneira que os tratamentos de dados pessoais são legítimos 
e de acordo com a Política de Privacidade vigente do BETO CARRERO WORLD. 

1.6. Aquisição mediante acesso pelo PROMOCODE dará direito ao seu usuário o desconto de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor de tabela, exclusivamente para compra de passaporte(s) de acesso ao parque. 

1.7. O benefício decorrente da utilização do PROMOCODE não é cumulativo a qualquer outra promoção, 
desconto ou qualquer outra vantagem. 

1.8. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção suspensa e/ou cancelada por motivo de 
força maior ou qualquer outro fator ou motivo imprevisto, sem aviso prévio. 

2. Utilização do PROMOCODE 

2.1. Após selecionar o(s) produto(s), o usuário deve adicioná-lo(s) no carrinho de compras, acionando o campo 
“COMPRAR”. 

2.2 Na tela de identificação, o Participante deve fazer o login, caso já seja cliente, ou preencher o cadastro, 
caso seja sua primeira compra. 

2.3 O desconto será aplicado na tela do resumo do pedido e será válido para pagamento via cartão de crédito. 
Atenção: a compra só se torna efetiva quando os pedidos são faturados, isto é, após sua aprovação integral 
e/ou a aprovação da administradora do cartão. 
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3. Da duração da promoção 

3.1. A promoção será válida no período determinado nas regras contidas neste regulamento. 

4. Regras gerais 

4.1. O desconto somente poderá ser utilizado para produtos vendidos pelo site do BETO CARRERO WORLD, no 
link específico do PROMOCODE. Em nenhuma hipótese será revertido em dinheiro. 

4.2. Em caso de cancelamento da compra devido a arrependimento, troca ou devolução, o valor a ser restituído 
será o mesmo do pagamento efetuado, deduzindo eventuais custos administrativos e/ou financeiros. 

4.3. O foro exclusivo para resolução de qualquer conflito relacionado a estes termos será o da cidade de 
Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, Brasil. Cada uma das partes concorda em se submeter à jurisdição 
deste foro. 

5. Das disposições finais 

5.1. A participação na promoção implica a aceitação total e irrestrita pelo usuário de todos os itens deste 
Regulamento, seus termos e condições. 

5.2. O usuário concorda expressamente que as informações coletadas através dos diferentes formulários que 
tenha preenchido permitem que BETO CARRERO WORLD conheça melhor o cliente e seus hábitos de consumo, 
visando melhorar sua experiência no que concerne aos serviços prestados por si, facilitando acesso ao usuário 
para sanar eventuais dúvidas, formalizar questionamentos, reclamações ou sugestões, e ainda visando a 
comunicação, no intuito de oferecer promoções e lembretes ao usuário. 

5.3. O BETO CARRERO WORLD garante a privacidade de todas as informações de seus usuários, de seus 
representantes legais e dos seus acompanhantes e possui documento próprio, denominado Política de 
Privacidade, que regula o tratamento dado às informações de cadastro e demais informações e dados 
coletados por meio do presente serviço, fazendo parte integrante e inseparável do presente, podendo ser 
acessado através do link https://www.betocarrero.com.br/politica-de-privacidade. 

5.4. A coleta e utilização de informações pessoais é regida pela Política de Privacidade do BETO CARRERO 
WORLD. O Usuário compreende e concorda que o BETO CARRERO WORLD pode acessar, registrar e divulgar as 
suas informações pessoais e o conteúdo de sua conta, caso solicitado por força da lei ou quando comprovar-se 
através da boa-fé que tal acesso, registro ou divulgação é realmente necessário para atender a um processo 
judicial, arbitral ou administrativo, ou proteger os direitos, a propriedade e/ou a segurança do BETO CARRERO 
WORLD, de seus parceiros, usuários ou do público em geral. 

5.5. O BETO CARRERO WORLD envidará seus melhores esforços para manter o sigilo e segurança das 
informações armazenadas dos usuários, cumprindo todos os requisitos legais para tanto, porém, caso haja 
violação/ divulgação por intervenção de terceiros alheios ao seu controle, não se responsabilizará pelos 
eventuais danos causados. 

5.6. Caso alguma disposição da Política de Privacidade conflitar com qualquer outra do presente documento, 
deverá prevalecer o descrito na norma mais específica, ou seja, prevalecerão as disposições da Política de 
Privacidade. 

5.7. Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações faça contato com o seu contato comercial junto ao BETO 
CARRERO WORLD. 

 


