
Termos e Condições de Uso  
 

Sistema de Pacotes de Viagens Internacionais fornecido 
pela TT Operadora 

 
 

1. Adesão: O sistema de pacotes de viagens não possui nenhum custo de 

adesão/manutenção por parte da agência de viagem contratante. Para que a TT 
Operadora possa gerar o link da página com todos os nossos pacotes internacionais 
contendo no cabeçalho e no rodapé, o logo e os contatos da agência de viagem, 
será necessário enviar por e-mail as seguintes informações abaixo: 
  

 Nome da agência: 

 E-mail principal da agência onde receberá as solicitações dos pacotes: 

 Telefone da agência com o DDD: 

 Endereço da agência: 

 Site: 

 Enviar em anexo o logo da agência em alta resolução e de preferência com o fundo 
transparente. 
 
 

2. Finalidade: A agência de viagens terá em seu site uma ampla variedade de 

pacotes internacionais sem nenhum custo para inserção/atualização dos pacotes. 
Com isso, aumentará a gama de produtos em seu site e as chances de seu cliente 
se interessar por algum de nossos pacotes de viagens.  
 

3. Como funciona: O cliente navegará na página de pacotes de viagens inserida no 

site da agência e escolherá o pacote que mais lhe agrada. Feito isso, o usuário fará 
uma solicitação através de um formulário dentro do pacote de viagem.   
 

Quando o cliente fizer esta solicitação, a agência receberá um e-mail da TT 
Operadora com os dados da solicitação. Com esses dados em mãos, a agência 
deverá entrar em contato com o seu cliente para colher mais detalhes referente a 
viagem e em seguida fazer contado com o departamento de pacotes da TT 
Operadora [pacotes@ttoperadora.com.br ou (11) 5094-9494)] para esclarecer 
dúvidas do seu cliente e verificar a disponibilidade do pacote escolhido. 
O processo de compra é feito de forma off-line, onde a agência de viagens será a 
intermediadora, sendo comissionada em caso da concretização da venda. 
 
Exemplo de uma agência de viagens que utiliza o sistema de pacotes da TT 
Operadora  https://reservesuaviagem.com.br/agencia/trains-tours-lufthansa-city-
center/pacotes/viagens-internacionais/ 
 

4. Comissão: Geralmente é de12%. Se o pacote envolver trens de luxo ou trens 

panorâmicos, a comissão pode variar de 6% a 12%.  
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5. Instalação: A TT Operadora é responsável pelo envio do link da página de 

pacotes. Já a inserção no site da agência ficará a cargo da empresa responsável 
pela manutenção do site. Importante: o sistema de pacotes fornecido pela TT 
Operadora é de uso exclusivo da agência contratante, não podendo ser 
comercializado ou inserido no site de uma outra agência. 
 

6. Cancelamento: Para desabilitar o sistema de pacotes, a agência precisará enviar 

um e-mail para contato@ttoperadora.com.br informando que deseja desativar a 
página de pacotes do seu site. Não haverá nenhum custo em caso de cancelamento. 
 

7. Suporte do sistema de pacotes: Caso a agência de viagem tenha algum 

problema com o sistema de pacotes ou dúvidas referente aos nossos pacotes de 
viagens, basta entrar em contato com o nosso departamento de pacotes, através do 
e-mail: pacotes@ttoperadora.com.br ou pelo telefone (11) 5094-9494. 
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