
 

 

 

 

Regulamento da Promoção ¨30% OFF para seu parceiro de viagem!¨ 

 

A Agência PARKTUR Operadora Turística, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº. 

02.509.011/000-27, com sede na Av. Rio Branco, 91 em Santa Rosa/RS,                    CEP 98780-699, 

exerce a atividade econômica de prestação de serviços rodoviários turísticos e intermediação remunerada 

entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos. 

 

A aplicabilidade deste Regulamento se efetivará a partir da aquisição de uma viagem rodoviária 

promocional nas condições a seguir, que somente poderá ocorrer mediante a leitura, compreensão e 

concordância com a integralidade de seus termos.  

 

Cláusula 1º 

 

A promoção estabelecida se refere a aquisição de viagens rodoviárias com destino dentro do Brasil a se 

realizarem no ano de 2020 ou 2021, lançadas até o dia 30 de Abril de 2020 que integram o rol de viagens 

programadas exclusivamente pela Parktur. 

 

Cláusula 2° 

 

Na compra de uma viagem para 01 (um) passageiro com pagamento integral do valor do pacote rodoviário 

nacional, o seu parceiro de viagem sendo ele então o 2° passageiro, este terá o desconto de 30% em cima 

do valor de seu pacote de viagem rodoviária.  

 

O valor do desconto de 30% é calculado em cima do valor da viagem apenas de 01 passageiro, não do 

total da viagem de 02 passageiros, sendo não acumulativo. 

 

Exemplo:  

1° passageiro - viagem com o valor integral do pacote rodoviário escolhido 

2° passageiro tem 30% de desconto no valor do pacote rodoviário escolhido  

 

Os dois passageiros devem adquirir o mesmo pacote de viagem. 

 

Cláusula 3° 

 

A viagem poderá ser realizada em 2020 ou 2021 para qualquer destino oferecido pela Parktur no âmbito 

nacional com direito a realização de 01 (uma) remarcação de data.  

 

A remarcação deverá ocorrer no período de no mínimo 30 dias antes da data de embarque da viagem. 

Após esse período, devido a contratações já realizadas com fornecedores, a remarcação poderá ser feita 

com a aplicabilidade de multa conforme previsto no item 1.7.3 do Contrato de Prestação de Serviços para 

Pacote Rodoviário.  

 

A remarcação não necessariamente precisa ser para o mesmo destino. Caso o passageiro venha a 

remarcar e a outra viagem for um valor maior do que o já adquirido, terá que ser feito um novo pagamento 

referente a diferença dos pacotes. Caso o passageiro venha a remarcar e a outra viagem for um valor 

menor do que a anterior, essa diferença ficará em crédito para uma próxima viagem na Parktur no prazo 

de 01(um) ano a partir da data da contratação do novo pacote.  



 

 

 

 

 

Cláusula 4° 

 

A promoção será realizada do dia 08 a 23 de Maio de 2020, nas Agências da Parktur de Santa Rosa e 

Santo Ângelo juntamente com as agências parceiras na região de atendimento da empresa e o desconto é 

válido para viagens adquiridas nesse período. 

 

Cláusula 5º 

 

O Foro eleito para dirimir eventuais questões fica na cidade de Santa Rosa no Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

Ao participar do ¨30% OFF para seu parceiro de viagem!”, o passageiro e sua mandatária, agências de 

viagens declaram conhecer as condições específicas relativas ao programa adquirido, pelo que aderem 

contratualmente.  

 

 

 

Cód. da viagem: _______________ 

 

 

Ciente em:  _____/ ______/ ______ 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do passageiro contratante 

 


