
 
 
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 
Este sítio destina-se a oferecer, de forma prática e segura, a reserva do 
espaço ESTAÇÃO GALILEIA para realização de seu evento. 
Para navegar neste sítio, o usuário deverá concordar com estes “Termos 
e Condições de Uso” que o regem e com todos os outros avisos que 
possam aparecer nas páginas deste sítio, pertinentes a assuntos 
tratados no referido Termo. A utilização de nosso sítio, no tocante à 
reserva de data(s) para evento(s), pelo usuário, implica na aceitação 
plena, e sem reserva, de todos os itens deste documento na versão 
publicada no momento da reserva.  
Cabe ressalvar que o usuário deve ler atentamente este documento. 
  
Definições 
Login: Identificação de um usuário perante o sistema. 
Senha: meio de segurança para o usuário acessar sua reserva. 
A identificação dos dados cadastrais é de inteira responsabilidade do 
usuário. 
  
Finalidade da Reserva Virtual 
Reservar, antecipadamente, uma data específica a ser escolhida pelo 
usuário. A finalização da reserva se dará mediante autorização e 
confirmação enviada, via email, pela Estação Galileia. 
  
Quem pode efetuar o cadastro? 
Qualquer pessoa física ou jurídica. 
  
Da alteração da data reservada 
Uma data previamente reservada, somente poderá ser alterada 
MEDIANTE CONTATO PRESENCIAL COM COLABORADOR DA 
ESTAÇÃO GALILEIA E DISPONIBILIDADE DE AGENDA. 
  
Condições Comerciais 
A reserva somente será considerada pela Estação Galileia após o 
pagamento de Sinal no valor de R$800,00(oitocentos reais). 
O valor da reserva, intitulado como “sinal”, não representa o 
pagamento do aluguel do espaço e sim uma taxa de reserva 
antecipada, que será abatida quando da assinatura do competente 
Contrato de Locação do espaço “Estação Galileia”. 



 
 
Formas de pagamento: PagSeguro (empresa do grupo UOL), 
MercadoPago (empresa do grupo Mercado Livre) ou Depósito Bancário. 
A confirmação da reserva se dará através de email expedido pela 
Estação Galileia ou telefonema para o responsável pela reserva, após a 
identificação do pagamento. 
 
Em caso de depósito ou pagamento de reserva não identificados, o 
valor será mantido em crédito da Estação Galileia até que o 
depositante entre em contato para confirmação da reserva, 
mediante assinatura do competente Contrato de Locação do 
Espaço, caso a data escolhida ainda esteja disponível para locação. 
 
Política de Reembolso 
O valor do sinal relativo à reserva de data somente será reembolsado, 
mediante solicitação específica do responsável pela reserva, POR 
ESCRITO, a ser feita no prazo máximo de 03 (três) dias contados da 
data da reserva.  


