REGRAS DE CONDUTA PARA USUÁRIOS DO ESPAÇO DE COWORKING DO MAXI
SHOPPING JUNDIAÍ

Para segurança, bem-estar e conforto de todos os usuários do espaço de coworking do
Maxi Shopping Jundiaí, solicitamos o respeito às regras e aos procedimentos de
convivência a saber:

1)
O espaço de coworking do Maxi Shopping Jundiaí é oferecido gratuitamente ao
público frequentador do shopping, e permanecerá aberto de segunda a sábado, das 10h00
às 22h00, e aos domingos e feriados, das 12h00 às 20h00, podendo sofrer
modificações/interrupções a critério da administração do shopping;
2)
No espaço de coworking, o nível de ruído deve ser o mínimo possível para não perturbar
os demais usuários, sendo proibido gritar, gargalhar, ouvir música sem fones de ouvido, e falar
alto ao celular, devendo o uso deste ser moderado e de forma a não prejudicar a utilização do

espaço por outros usuários;
3)
Os usuários devem manter as mesas limpas e organizadas;
4)
O Maxi Shopping Jundiaí não se responsabiliza por objetos
esquecidos/perdidos/furtados no interior do coworking, razão pela qual o usuário deverá
verificar atentamente, ao deixar o espaço de coworking e durante todo o tempo de
utilização do mesmo, se está de posse de todos os seus pertences;
5)
É proibido o consumo de toda e qualquer bebida e/ou alimento no interior do
espaço de coworking;
6)
É proibido o exercício de atividades de comércio de qualquer natureza, bem como
atividades com fins ilícitos e/ou que, de qualquer forma, possam violar a lei, a moral e/ou
os bons costumes;
7)
É proibido o acesso a páginas da web que tenham relação com conteúdo
pornográfico, ilegal ou perigoso na internet;
8)
Os usuários não deverão sobrecarregar a internet com download e upload de
conteúdo muito pesado e/ou outras práticas que possam interferir na qualidade do sinal
disponibilizado;
9)
Uma vez que o espaço de coworking é oferecido ao público frequentador do Maxi
Shopping Jundiaí de forma totalmente gratuita, o shopping não se responsabiliza por
eventuais falhas/interrupções do sinal de internet disponibilizado no local;
10)
Não será permitida a instalação pelos usuários do espaço de coworking de
mobiliário e/ou equipamentos de escritório adicionais, bem como de periféricos como
impressoras, multifuncionais e/ou fax, cabeamentos e conexões de telefonia e internet
autônomas;
11)
As estações de trabalho são limitadas e ocupadas por ordem de chegada, não
sendo permitido fazer reserva nem marcação de locais, por isso, pede-se aos usuários
que se utilizem do espaço apenas pelo tempo necessário, para que outros também
possam utilizá-lo;
12)
É proibido o ingresso e/ou permanência de animais no interior do espaço de
coworking;

13)
O usurário que causar dano a outro usurário, à administração do shopping e/ou a
terceiros, no interior do espaço de coworking, arcará com o prejuízo decorrente, podendo,
se for o caso, responder civil e/ou criminalmente pela ação ou omissão havida, dolosa ou
culposamente, nos termos da legislação em vigor;
14)
Se for observada violação às presentes regras, poderá a administração do
shopping solicitar a imediata desocupação do espaço de coworking pelo usuário infrator,
independentemente da imposição de outras sanções cabíveis;
15)
Toda e qualquer relação contratual havida entre o usuário e terceiros, no interior
do espaço de coworking do shopping ou em decorrência das atividades desenvolvidas
pelo usuário no coworking, não gera qualquer tipo de obrigação e/ou responsabilidade
solidária e/ou subsidiária para o shopping, sejam em face do usuário seja em face de
terceiros;
16)
Os usuários autorizam a veiculação de seu nome/imagem gratuitamente pelo Maxi
Shopping Jundiaí, podendo exibi-la em seus meios de comunicação, como site, mídias
sociais, eventos, material de propaganda, etc.

