Termos e Condições do Acordo Comercial
Agradecemos por usar nossos produtos e serviços. Os Serviços serão fornecidos pelo Portal de
Reservas. Ao usar nossos Serviços, você está concordando com estes termos. Leia-os com
atenção. Você precisa criar uma Conta do Parceiro no Portal de Reservas para utilizar os benefícios
de comissionamento. Caso não possua uma conta, basta acessar o Portal de Reservas
(portaldereservas.com.br) e criar seu usuário de Parceiro. Ao cadastrar sua conta você receberá um
Link Patrocinado único e associativo, que lhe dará vantagens e benefícios para reservas realizadas
a partir deste. Ao criar sua Conta é necessário protegê-la, o usuário deve manter a senha em sigilo.
A atividade realizada na Conta do Parceiro é de responsabilidade do usuário. Não recomendamos
que a senha da Conta do Parceiro seja reutilizada em aplicativos de terceiros. Caso tome
conhecimento de uso não autorizado da sua senha ou conta, o usuário deve reportar o quanto
antes ao Portal de Reservas. As Reservas realizadas a partir do usuário da Conta do Parceiro ou
através do Link Patrocinado irá gerar comissionamento para este. As reservas realizadas não
garantem que o Parceiro seja comissionado, para garantir que haja comissionamento a reserva
deve ser efetuada a partir da Conta de Parceiro ou do Link Patrocinado e o Status da reserva passe
para o Status de Atendida. Reservas realizadas e não atendidas, ou seja, confirmadas mas
atualizadas para o Status de NoShow (não comparecimento do cliente), Cancelada ou Recusada
não serão comissionadas. O Parceiro receberá um valor de comissionamento conforme o valor total
da reserva e as políticas do parceiro operacional (locadora de veículo, agência de passeio e hotel).
Os valores para comissionamento são o que seguem: Reserva de Veículo 2 a 7%, Reserva de
Passeio 2 a 7% e Reserva de Hotel 2 a 7%.

Este termo, políticas e avisos legais estabelecem as condições relacionados ao acordo comercial dos
parceiros com o Portal de Reservas.

