
Primeiro, 
você se 

cadastra. 
É fácil e 
rápido

Aí, é só 
estacionar 

em uma vaga 
regular...

... alocar sua 
placa, 

e pronto!

Carregue 
quanto quiser 

em créditos

Efetue sua recarga da 
maneira que preferir

Vários canais para fazer 
seu cadastro

3 maneiras de utilizar: 
processo mais fácil e prático.

Como Funciona?

Aplicativo e web
Informe seu nome, email,  
número da placa 
e um celular válido.

Monitores e pontos 
de venda
Forneça o número da 
placa e um celular 
válido.

Pontos de venda 
e monitores

É possível efetuar 
recargas apenas 
com dinheiro. 

Aplicativo e web
Recarregue e regularize 
sua alocação usando 
cartão de crédito.

Aplicativo ou web
Selecione a placa cadastrada 
e o tempo de permanência.

SMS
Envie a palavra VAGA 
de um celular cadastrado para 
um de nossos números oficiais.

Esqueceu seu celular?
Com um monitor ou posto de 
venda, informe a placa e email 
ou CPF ou número de celular.

Tempo mais flexível
Período de 1 hora 
renovável por até 

4 horas.

Ticket Avulso
Ticket avulso com 
monitores ou nos 
postos de venda, 

não é necessário ter 
cadastro.
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Email: contato@estacionamentodigital.com.br

Para mais informações acesse: 
www.estacionamentodigital.com.br

Baixe o aplicativo Estacionamento Digital

Utilização via mensagem de celular (SMS)
De seu celular já cadastrado envie SMS para um de nossos 
números abaixo:

(47) 9737 0164
TIM 

(47) 9271 4799
VIVO

Para alocar 1 hora

Palavra

VAGA

SALDO

Para alocar 2 horas

Palavra Tempo

VAGA  2

Para alocar 4 horas

Palavra Tempo

VAGA  4

Quando você tiver somente uma placa cadastrada:

Para alocar 1 hora

Palavra Placa

VAGA ABC1234

Para alocar 2 horas

TempoPalavra Placa

VAGA ABC1234 2

Para alocar 4 horas

TempoPalavra Placa

VAGA ABC1234 4

Quando você tiver mais de uma placa cadastrada:

Para consultar o seu saldo:
Palavra

Através do nosso aplicativo e site, você além 
de alocar vagas, poderá consultar históricos, 
saldos, comprar créditos e regularizar “avisos 
de irregularidade”.


