
Confira as nossas regras para um bom passeio:

Nada de imprevistos atrapalhando a diversão. Durante todo o passeio, os animais devem 
manter-se juntos de seus tutores através de coleiras, guias ou sacolas de transporte;

Tutores, atenção aos tamanhos permitidos. Apenas pets de pequeno e médio porte e cães 
das raças Golden Retriever e Labrador podem entrar no Outlet. Estão vetados, mesmo 
acompanhados de focinheira, as raças Pitbull, Doberman, Rottweiler, Pastor Alemão, Bull 
Terrier, São Bernardo, Fila, Boxer e Dogo Argentino, bem como raças similares;

Nós adoramos pets inusitados! Portanto, aves, répteis e outros animais de estimação são 
bem-vindos em nosso Mall. Desde, é claro, que estejam dentro das regras citadas neste 
regulamento;

Mesmo acompanhados de focinheira, animais considerados ameaçadores por nossos 
funcionários serão barrados da entrada no Outlet;

Muitas de nossas lojas também são Pet Friendly. Se você deseja uma companhia especial 
durante as compras, atente-se ao adesivo pet exclusivo na entrada das lojas. Mesmo em 
um ambiente que permita a entrada de seu bichinho, procure um funcionário e consulte as 
normas particulares do estabelecimento;

Hum… nem todos os nossos locais comuns podem ser acessados pelo seu pet. É vetada a 
entrada de animais na praça de alimentação, restaurantes, lojas de câmbio, bancos, 
farmácias, joalherias, fraldários e sanitários. De acordo com a Lei Federal nº 11.126 de 27 de 
junho de 2005, apenas cães-guia possuem livre acesso aos espaços do Outlet;

É proibida a permanência de pets em mesas, cadeiras ou demais mobiliários do Outlet;

Seu pet fez caquinha? Sem problemas. Recolha as necessidades, descarte em um local 
apropriado e peça para nossos colaboradores fazerem a higienização do local;

O tutor do animal é responsável por todo e qualquer dano que o mesmo causar ao 
empreendimento ou a terceiros. No caso de brigas entre pets ou comportamentos 
inadequados, os animais e seus tutores serão convidados a se retirarem do Outlet;

O passeio pode esperar. Evite trazer pets fêmeas ao Outlet caso elas estiverem no período 
de cio; 

Vacinação em dia, check! Certifique-se de que seu pet esteja com as vacinas em dia. E não 
se esqueça da carteirinha de vacinação. Nossos colaboradores podem solicitá-la na 
entrada ao Outlet;

Nosso maior aliado é a comodidade. Por isso, contamos com a sua colaboração para um 
ambiente cada vez melhor. Se possível, evite ou tente diminuir os barulhos emitidos pelo 
seu pet dentro do Outlet.
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Dúvidas?
Consulte o serviço de atendimento ao cliente ou 
entre em contato através do telefone (71) 3623-7000.

Desejamos um passeio
espetacular a vocês!

Friendly 

O Outlet
Premium é


