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MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGRAS DE USO DO APTO 

Gramado.me Apartamentos de Luxo (Via Florida) 

Rua Tia Rita, 202 – Centro – Gramado/RS - Residenziale Via Florida, esquina com a Av. 
das Hortênsias, 1377 - Centro - Gramado/RS. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Voltagem padrão é 220V em todas as tomadas nos apartamentos e na cidade 

de Gramado RS. 

 No casso de perda do controle portão ou Tag de acesso, será ou serão 

cobrado(s) no check-out em dinheiro pela governança. Sendo o controle e a 

TAG R$ 100,00 cada um. 

 Fumar no apartamento implica em multa no valor de R$ 1.000,00 (Para 

cobrir higienização e outros custos), assim como reparar qualquer dano que 

possa ter causado no imóvel. 

 Qualquer objeto danificado, assim como toalhas manchadas ou danificadas 

serão cobrado(s) no check-out. 

Aqui dentro você vai encontrar: 

 Regras de uso do apartamento e do condomínio. 

 Telefones úteis. 

 Lista de itens deixados no apartamento, que serão conferidos no check-out. 

 Manuais (Manual de uso do ar condicionado, TVs e afins). 

 Informações sobre limpeza, higiene, roupa de cama e banho. 

 Contrato padrão de locação por temporada, que é parte integrante. 

 Documentos complementares. 

 Outros. 

 

 
 

 

Rede WIFI (SSID): Gramado.me (Aptos de Luxo) 
Senha: gramado.me987654 
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Bem-vindo ao imóvel do Gramado.me Locação por Temporada. Para que 

você tenha uma boa estadia, por favor, dê uma olhada nas regras do 

imóvel descritas abaixo: 

 
Regras do condomínio: 

 Não entrar de sunga e/ou sem camisa no elevador e áreas comuns. 

 Não fazer barulho após as 22h e antes das 08 da manhã. 

 Não fumar nos corredores ou garagens e ainda no apartamento. 

 Não jogar bolas ou gritar nas áreas comuns e corredores. 

 

Regras do imóvel: 

 

 Check-in a partir das 15:00hs e Check-out até as 12:00hs (Exceções e 

tolerâncias poderão ser aceitas, conforme calendário de locação do imóvel.)  

 Não jogar papel no vaso ou absorvente íntimo. 

 Convidados não podem pernoitar no apartamento. 

 Proibido fumar no imóvel. 

 Proibidas festas ou qualquer confraternização dentro do imóvel. 

 Cuidado com vinho e outros líquidos nos estofados. 

 Proibido animais no imóvel de qualquer porte. 

 Toalhas e roupas de cama danificadas com tinturas (maquiagem, graxa, 

tintura de cabelo e outros) serão cobradas no check-out. 

 Qualquer item quebrado ou danificado no apartamento deve ser reposto ou 

indenizado ao proprietário. 

http://www.gramado.me/
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Dicas e informações importantes: 

 Todo o sistema de água quente é automático, não precisando fazer nada no 

aquecedor que se encontra na área de serviço. 

 No banheiro da suíte tem dois misturadores, sendo um misturador da parte 

de baixo para banheira de hidromassagem que não tem utilização.  

 Todo o lixo gerado durante a locação deve ser devidamente embalado em 

sacos de lixo apropriados e deixados fechados na área de serviço.  

 Voltagem do apartamento é toda 220V (padrão de Gramado RS), se 

atentar em não ligar qualquer equipamento que seja 110V, caso fizer isso 

certamente será danificado e não nos responsabilizamos. 

  

 
Governança 

Contato Principal:  

 Governança do Imóvel e responsável pelo 

Check-in, Check-out e demais serviços de 

governança: 

 Pablo Teje (Contato principal) Tel: 54 

98410-0703 (WhastApp). 

 Marcia Teje (Contato alternativo) Tel: 54 

98149-2703 (WhastApp) Fixo: 54 3286 

9734 

 

   

 

Obrigado por escolher esse imóvel e volte sempre! 
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ENDEREÇO DO APARTAMENTO 

Via Florida - R. Tia Rita 202 – Centro - Gramado – RS. CEP: 95670-000. 
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MANUAL BÁSICO DE USO DOS AR CONDICIONADOS / AQUECEDORES 

Os aparelhos desse apartamento são inverter com função modo Frio e Quente, 

abaixo as instruções de uso. 

Importante: Qualquer janela aberta dos quartos, porta da sala e janelas da varanda 

impedem os aparelhos de ligarem. Certifique que todo o apto esteja fechado para 

que possa acionar os aparelhos de ar condicionados em qualquer de suas funções.  

 

 

Entendendo as funções básicas da tecla Mode (Modo). 
 
A tecla Mode (Modo) é uma tecla que vai alterar a configuração de cada tipo de 
temperatura que você deseja, alterando entre os modos disponíveis no seu aparelho. 
 
Cada vez que você pressionar a tecla Mode irá apresentar bem em cima, no visor do 
controle, em letras pequenas o modo que o aparelho está atualmente, pressione 
novamente a tecla Mode para alterar entre as opções. 
 
O modo Auto (Automático) é um modo que o ar condicionado ajustará 
automaticamente a temperatura para 24 graus e a velocidade do ventilador para 
média. Em função da temperatura detectada pela temperatura ambiente o seu ar 
condicionado irá esquentar ou esfriar o ambiente para atingir os 24 graus. Utilize esse 
modo para deixar em temperatura ambiente seu cômodo. 
 
O modo Cool (Frio) é um modo que vai fazer o ar condicionado gelar o ambiente. Você 
pode ajustar a temperatura e a velocidade do ventilador para deixar o ambiente mais 
geladinho, conforme seu gosto. Utilize esse modo em épocas de calor. 
 
O modo Dry (Seco) fará com que o ar condicionado atue como um desumidificador, 
removendo a umidade do ar em recintos fechados. O modo seco deixa o ar com a 
sensação refrescante em um clima úmido. Para maximizar a capacidade de 
desumidificação durante a operação Seco, o ar condicionado pode operar a uma 
temperatura inferior ou superior a temperatura ajustada no controle remoto, pois ele 
ajustará a temperatura necessária para retirar a umidade. 
 
O modo Fan (Ventilador) pode ser selecionado para ventilar o ambiente. O modo 
Ventilador será útil para refrescar o ar viciado em seu ambiente. Porém ele apenas 
ventila, não alterando a temperatura do ambiente como os modos Cool, Heat ou 
Auto. Utilize essa função para arejar sua casa e renovar o ar. 
 
O modo Heat (Quente), está disponível em apenas alguns modelos e é um modo que 
vai fazer seu ar condicionado esquentar o ambiente, sendo possível ajustar a 
temperatura da forma que desejar. Utilize esse modo em dias frios para se manter 
aquecido. 

 

 

 

http://www.gramado.me/


 

www.gramado.me  

MANUAL E DICAS DE USO DA LAREIRA 

Ao usar a lareira é de total responsabilidade do hospede tomar as medidas de 

segurança para evitar qualquer dano ao apartamento ou mesmo um incêndio. 

Como faço para acender a lareira com lenha? 

O melhor jeito e mais seguro para acender a lareira é colocando um acendedor Bom 

de Brasa em baixo de aproximadamente 5 gravetos. Depois de colocar em baixo dos 

gravetos, acenda. Quando a chama tomar conta dos gravetos, coloque 4 ou 5 peças 

de lenha em contato com a chama. Logo sua lareira estará aquecendo o ambiente. 

Proibido utilizar álcool líquido para não correr riscos de queimaduras desnecessárias.  

Se preferir, para acelerar o processo, jogue um pouco de óleo na lenha (vai dar 

fumaça, mas pode acelerar o processo). 

Importante:  

1. Adquire lenha no supermercado ou lojas especializadas, não é fornecido lenha 

na locação.  

2. Utilizar pouca lenha e no centro da churrasqueira somente, após colocar o fogo 

deve-se imediatamente colocar a grade de proteção.  

3. Remover o carpete do chão ou dobrar ele, evitando que faíscas de fogo soltem 

no carpete e se inicia um incêndio. 

4. Colocar a grade de proteção sempre. 

5. Nunca deixar a churrasqueira acessa ao sair do apto, exceto se tiver em brasas 

e com a grade de proteção fixada. 

6. Cuidado com crianças próximo ao fogo. 

 

 

Aproveite o inverno e frio e 
faça o uso adequado da 
lareira. 

http://www.gramado.me/
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TELEFONES ÚTEIS 

APARTAMENTO DO CONDOMÍNIO VIA FLORIDA RESIDENZIALE 

Rua Tia Rita, pórtico do Residencial Via Florida, vagas no subsolo 2 identificadas pelo 
número do apartamento. 

 

Contato Principal:  

Governança do Imóvel e responsável pelo Check-in e Check-out: 

 

Pablo esposo da Marcia (Contato alternativo) 

Tel: 54 98410-0703 (Whastapp) 

Marcia  

Tel: 54 98149-2703 (Whastapp) Fixo: 54 3286 9734 

Agendar com ela o horário exato com antecedência que será feito o check-in e o 

check-out para que ela se programe e possa atender da melhor forma. 

 

Anfitrião:  

Carlos 

Tel: 11 96585-6107 (Whastapp). 

email: contato@gramado.me  
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LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE 

Papel Higiênico:  

No imóvel é fornecido dois rolos de papel higiênico em cada banheiro, totalizando 4 

rolos. O hospede é responsável por adquirir papel higiênico e qualquer outro item de 

higiene adicionais se necessário.  

 

Itens de higiene pessoal: 

Itens de higiene pessoal como: pasta dental e afins não são disponibilizados no 

imóvel, exceto sabonete e shampoo sache. 

 

Toalhas, edredom, lençóis e fronhas: 

É disponibilizado uma toalha para cada hospede informado na reserva, assim como 

as roupas de cama, lençóis e fronhas. Toda a lavanderia é realizada por meio 

industrial, padrão hoteleiro e trocado a cada novo hospede / reserva.  

Também é disponibilizado edredom para todos os hospedes informados na reserva. 

 

Limpeza do imóvel: 

É pago uma taxa de limpeza que se refere a higienização do imóvel, entregando o 

mesmo limpo, assim como toda a lavanderia. Qualquer limpeza adicional deve ser 

solicitada e negociada diretamente com a governanta, não incluso no valor da locação 

limpezas adicionais.  

 

Lenha: 

Para uso da lareira o hospede deve adquirir as lenhas necessárias.  

 

Alimentação: 

Não é disponibilizado nenhum tipo de alimentação ou refeição.  

 

http://www.gramado.me/
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CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA 

 

Abaixo link de contrato e nossas políticas de cancelamento. 

https://www.gramado.me/politicas-cancelamento  

 

ITENS   QUANT. NO APTO VLR UNIT. R$ OBSERVAÇOES 

Almofadas decorativas 3 100,00   

Toalha banho 1 65,00 Uma unidade por hóspede. 

Toalha de rosto 1 35,00 Uma unidade por hóspede. 

Toalha de chão 2 45,00   

Capa colchão casal  1 75,00 Um por cama 

Lençol casal 1 75,00 Um por cama 

Capa colchão solteiro 1 55,00 Um por cama 

Lençol solteiro 1 55,00 Um por cama 

Quadros porta rolhas 2 150,00   

Relógio de parede 1 250,00   

Suporte para lenhas 1 300,00   

Espelho 1 Consultar 
Instalado em diversos 
ambientes. 

Edredon bebe 1 100,00   

Edredon Queen 1 200,00   

Edredon Solteiro 1 150,00   

Manta Casal  1 80,00   

Travesseiro bebe 1 25,00   

Travesseiros  1 30,00   

Cabides cristal 12 10,00   

Abridor garrafa 
Tramontina (saca rolhas) 

1 120,00 
  

Abridor de lata 1 15,00   

Açucareiro inox 1 150,00   

Assadeira de aluminio n.2 1 50,00   

Canecas de porcelana 10 35,00   

Chaleira 1 100,00   

Conj. garfo e faca 
Tramontina churrasqueira 

1 400,00 
  

Conj. Tramontina em 
nylon 

1 50,00 
  

Conj mantimentos 
redondo plastico 4 peças 

0 40,00 
  

Copo plástico 4 10,00   

Descanso de panela 
bambu 

2 20,00 
  

Extrator de suco fischer 1 400,00   

http://www.gramado.me/
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Forma de pizza 1 50,00   

Garrafa termica termolar 
chimarrita 

1 60,00 
  

Jarra plástica 1 30,00   

Liquidificador cadense 1 250,00   

Prato fundo 10 25,00   

Prato lanche 10 20,00   

Prato raso 10 20,00   

Sanduicheira elétrica 
cadense 

1 120,00 
  

Copos de agua 10 15,00   

Taças para vinho 10 25,00   

Talheres tramontina 10 10,00   

Tesoura 21cm 1 40,00   

Xicaras com pires  10 20,00   

Cafeteira Elétrica  1 250,00   

Chaleira elétrica 1 250,00   

Potes de condimentos 3 15,00   

Saleiro 1 10,00   

Ferro elétrico cadense 1 150,00   

Berço infantil desmontável 
com colchão 

1 500,00 
  

secador de cabelos 2 300,00   

Bicicletas 2 1.200,00   
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