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INFORMAÇÃO PARA A CHEGADA: 

Chaves: 
A retirada das chaves será feita na imobiliária, a partir das 14:00 hs (caso a chegada seja de madrugada e 
agendar a entrega das chaves com o seu corretor), ligar para (48) 9915 7464 (TIM) / (48) 91149635 (VIVO).  
*Caso o horário de chegada não seja em horário comercial, fica estabelecida a taxa de R$100,00 para 
acionamento e deslocamento de um corretor para efetuar o atendimento. 

Pagamento restante: 
O pagamento do restante deve ser feito em dinheiro, juntamente com taxa de limpeza e o cheque caução, 
PELA PRIMEIRA PESSOA QUE CHEGAR para retirada das chaves. 
Conforme o padrão da imobiliária, as chaves somente serão liberadas quando o pagamento estiver completo. 
 
ATENÇÃO: Não há caixas eletrônicos e nem agencias na praia da Ferrugem. 
Caixa eletrônico 24hs, Itaú, Banrisul, BB e Caixa no Supermercado Silveira, na entrada de Garopaba e 
agências BB e Caixa na praça central de Garopaba e agência Banrisul em frente ao supermercado Althoff. 

Chegando ao escritório: 
O escritório fica na praia da ferrugem, Estrada Geral da  Ferrugem 3399. 
Segue abaixo mapa de localização da imobiliária: 
“ -28.073646, -48.627275 ” - Para uso no GPS ou Clique aqui e veja no mapa. 

 

Verificando a casa: 
Para verificar se a mesma encontra-se nas condições mostradas no site tem 24 hs após a entrega das chaves. 

Todas as informações sobre o imóvel estão no site, no trecho de descrições e os detalhamentos estão no 
inventário do imóvel, anexo ao contrato. 

Inventário: 
Possui os utensílios básicos de cozinha, associado aos utensílios que há descrito. 

Tensão: 
Voltagem: 220v. 

*Trazer travesseiros, toalha, roupas de cama, guarda sol e cadeiras. 
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Pontos de Referência: 
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