REGULAMENTO:
1. Esta promoção é válida para vendas realizadas entre os dias 02 de Janeiro e 30 de Junho de 2018 (valores
pagos em Julho) e 01 de Julho até 30 de Novembro (valores pagos em Dezembro);
2. Obrigatoriamente, serão consideradas reservas confirmadas e sinalizadas (no caso de venda parcelada)
ou quitadas (no caso de venda à vista) entre os dias 02 de Janeiro e 30 de Junho de 2018 e entre os dias 01
de Julho e 30 de Novembro de 2018;
3. Esta promoção inclui a venda dos circuitos da Lusanova publicados no caderno EUROPA 2018/19, exceto
os que estão publicados nas páginas 16 a 39, 49, 50, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 106, 133, 136, 147, 154, 163,
205, 220 a 223, 226 a 255.
4. Para cada passageiro com parte terrestre confirmada e vendida, o agente de viagens terá direito a um
bônus de R$ 30,00 por passageiro, e para cada passageiro com aéreo e terrestre confirmados e vendidos, o
bônus será de R$ 40,00 por passageiro, exceto para grupos em privativo em ambos os casos;
5. Poderão participar desta promoção, agentes de viagens que comprovem vínculo com a agência de
viagens compradora (que, internamente, poderá gerir os critérios para atribuição dos créditos a seus
vendedores), inclusive a que comprar os produtos LUSANOVA por intermédio dos nossos distribuidores;
6. Os agentes de viagens participantes receberão, após cada venda por e-mail, um cupom para seu
controle;
7. Durante o mês de Julho, após a conclusão da primeira parte da campanha (2 de Janeiro à 30 de Junho de
2018), serão depositados os valores referentes a esse período. Durante o mês de Dezembro de 2018, após
a conclusão da segunda parte da campanha (de 1 de Julho à 30 de Novembro de 2018), serão depositados
os valores referentes a esse período.
8. O sistema de reservas da Lusanova será a única fonte de informação para a geração dos créditos aos
agentes de viagens;
9. Dúvidas poderão ser esclarecidas pela nossa central de atendimento:
E-mail: lusanova@lusanova.com.br ou com vossos promotores de área.
Telefone (11) 2879-6767
Boas Vendas!
Lusanova Brasil, 29 de Janeiro de 2018.

