
Dicas & Regras
Saiba passo a passo o que você precisa
fazer para garantir sua participação no

Cine Drive-in Extrabom



O INGRESSO É GRATUITO?

Sim! É tudo grátis! O ingresso, a pipoca quentinha e o
refrigerante também. Aproveite!

ONDE EU PEGO OU RETIRO O MEU INGRESSO?

Você não pega e nem retira! Você baixa! Os ingressos estão
disponíveis no hotsite do Cine Drive-in Extrabom. Acesse:
www.cinedriveinextrabom.com.br e clique no botão
BAIXAR INGRESSO GRÁTIS! Você será direcionado a
nossa parceira de emissão e controle de ingressos
www.eventim.com.br e baixe o seu ingresso 100% grátis
sem qualquer tipo de cobrança! Mas corra, pois os
ingressos são limitados.

COMO FUNCIONAA TROCA DOS INGRESSOS?

É simples! Após baixar seu ingresso no site, você deverá
apresentá-lo no local, no dia e horário da sua sessão. Cada
ingresso vale por 01 veículo (carro) com até 4 pessoas
(capacidade máxima por ingresso) dentro do mesmo
veículo (carro).

ATENCÃO: se você vai em família (02,03 ou 04 pessoas),
não precisa baixar 4 ingressos. Baixe apenas 01 pois
cada ingresso vale por até 04 pessoas no mesmo veículo.

OS INGRESSOS SÃO VENDIDOS?

Não! Os ingressos não são vendidos, apenas baixados
totalmente GRÁTIS através do site do Cine Drive-in
Extrabom. Portanto, se alguém oferecer um ingresso pra você,
desconfie!

ATENÇÃO: na hora de baixar o ingresso você terá que informar
seus dados, nome, documento, etc... No dia da sessão você
deve levar o ingresso e um documento com foto do responsável
que baixou o ingresso. O ingresso é INTRANSFERÍVEL, na
ausência do documento você não poderá assistir a sessão.

INGRESSOS



O QUE EU FAÇO QUANDO CHEGAR AO LOCAL?

Siga as instruções da nossa equipe! Você será conduzido
ao local onde seu carro ficará posicionado.

Uma vez dentro no Cine Drive-in Extrabom, desligue seu
carro e o farol. Use o pisca alerta para chamar nossos
monitores caso queira ir ao banheiro ou em casos
emergenciais.

COMO FAÇO PARA OUVIR O ÁUDIO DO FILME?

Simples! Basta sintonizar o rádio do seu carro na FM 89,10 e
pronto! Se tiver alguma dificuldade, chame alguém na nossa
equipe usando seu pisca alerta.

TEM BANHEIRO NO LOCAL DA SESSÃO?

Sim! Ao entrar no local se informe com a nossa equipe onde
estão localizados os banheiros e como você deve proceder.
Evite sair do seu veículo durante a exibição do filme.
Aproveite para ir ao banheiro antes do início da sessão.

TEM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO LOCAL?

Não! O seu ingresso dá direito a um balde de pipoca, 4
refrigerantes e/ou água de até 240ml, e um álcool gel de
60ml GRÁTIS! Mas se preferir você também pode levar
guloseimas de casa na sessão, está liberado!

NO CARRO



ATENÇÃO para a classificação indicativa do filme. Menores de 18
anos deverão estar acompanhados por um maior responsável,
escolha um filme adequado aos ocupantes do carro.

EM CARTAZ



FILMES EXIBIDOS

SEGURANÇA
TRABALHAMOS DENTRO DAS NORMAS SEGURANÇA.

Nossa equipe segue todas as recomendações da Secretaría de Saúde do
Estado do Espirito Santo, Ministério da Saúde e OMS. Nossa equipe está
orientada para seguir a risca estes protocolos, usando máscara, álcool gel
para higienização das mãos.




