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4.2.1.1. A Alteração da contratação inicial será implementada com as seguintes regras: (a) Poderá haver variação de 
tarifas a fornecedores e o CONTRATANTE deverá arcar com as mesmas; (b) O valor dos serviços turísticos 
contratados não sofrerá qualquer reajuste por correção monetária em benefício do CONTRATANTE; (c) a 
remarcação deve utilizar o valor total dos serviços turísticos contratados, não havendo direito a reembolso, 
inclusive se os novos serviços forem de valor inferior; (d) somente poderá ser feita uma única vez e o serviço 
remarcado deverá ser utilizado no prazo improrrogável de 18 (dezoito) meses, sob pena de perda do direito; (e) o 
CONTRATANTE deverá permanecer o mesmo, podendo, entretanto, os serviços turísticos serem usufruídos por 
outros passageiros; (f) o CONTRATANTE deve dirigir-se a uma das lojas físicas da rede CVC ou agência 
multimarca credenciada; (g) o CONTRATANTE continuará responsável pelo pagamento dos serviços turísticos na 
forma contratada.

4.2.2. Havendo alteração da contratação inicial, o CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento adicional de 10% 
(dez por cento) do preço total dos serviços turísticos contratados para efetiva remarcação ou percentual inferior 
informado ao CONTRATANTE, podendo haver a dispensa de tal pagamento, por mera liberalidade e à exclusivo 
critério da CVC.

4.2.3. Caso o CONTRATANTE opte pela Rescisão do contrato, terá direito a reembolso do valor efetivamente 
pago pelos serviços turísticos, com a aplicação dos descontos a seguir a titulo de multa: 

4.2.4. Caso ocorra o Não Comparecimento, o CONTRATANTE poderá a sua escolha optar (a) pela remarcação de 
datas/destinos/características dos serviços turísticos contratados ou (b) pela restituição do valor total pago pelos 
serviços turísticos, na forma da cláusula 4.2.5.

4.2.5. Havendo o Não Comparecimento, serão aplicadas as seguintes penalidades:

4.2.6. Não se aplicarão as regras de Alteração da contratação inicial, Rescisão e Não Comparecimento na hipótese 
de serviços turísticos com tarifas não reembolsáveis, devidamente informadas ao CONTRATANTE, que não terá 
direito a restituição do valor pago se não utilizar tais serviços. 

5. DAS REGRAS COMPLEMENTARES
5.1 Em qualquer das hipóteses de Alteração da contratação inicial, Rescisão ou Não Comparecimento acima 
elencadas, as CONTRATADAS reterão as suas respectivas taxas de serviços relativas à intermediação da prestação 
dos serviços turísticos, no percentual total de 15% (quinze por cento), exceto se percentual menor for previamente 
informado ao CONTRATANTE.

5.1.1 As CONTRATADAS não realizarão a cobrança de taxa de serviço adicional em razão da ocorrência das 
hipóteses previstas nesta cláusula.

5.3. Fica o CONTRATANTE ciente de que as CONTRATADAS atuam como intermediárias de serviços de 
turismo executados por fornecedores (transportadoras aéreas, marítimas e rodoviárias, receptivos, hotéis, 
restaurantes, locadora de veículos, etc.) razão pela qual tais fornecedores poderão exigir do CONTRATANTE a 
aplicação de eventuais penalidades adicionais às elencadas no presente contrato.

       •	Se o CONTRATANTE optar pela remarcação dos serviços turísticos prevista na cláusula 4.2.4 (a) acima = 
20% (vinte por cento);

      •	Se o CONTRATANTE optar pela restituição do valor pago previsto na cláusula 4.2.4 (b) acima = 30% (trinta 
por cento);

5.2 Na hipótese do CONTRATANTE iniciar a viagem contratada e vir a desistir no curso da prestação dos 
serviços, em qualquer fase ou etapa após o seu início, não haverá qualquer devolução de valores pagos.

5.4 As regras de remarcação definidas neste instrumento não podem ser utilizadas em situações nas quais o 
CONTRATANTE efetuou o pagamento diretamente para a empresa fornecedora de serviços de turismo.

        •	 8 (oito) dias ou mais de antecedência da data do início da viagem = 10% (dez por cento)

        •	 de 1 (um) a 7 (sete) dias de antecedência da data do início da viagem = 20% (vinte por cento)
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CRERES - MENDES BTOUR Turismo Sorocaba, sábado, 7 de novembro de 2015

6. DO CANCELAMENTO OU MODIFICAÇÃO DA VIAGEM PELAS CONTRATADAS. Quando a 
intermediação dos serviços adquiridos depender de um número mínimo de participantes e, não sendo esse número 
atingido, reservam-se as CONTRATADAS o direito de cancelar ou modificar a viagem, comunicando o 
CONTRATANTE com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Ocorrendo o cancelamento ou a 
modificação, ficará à escolha do CONTRATANTE: (i) a realização de outra viagem nessa mesma ocasião, (ii) a 
programação da mesma viagem para outra data ou (iii) a devolução do valor integralmente pago pelo 
CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATANTE escolher outro roteiro ou a mesma viagem para outra data e, 
sendo essas opções mais onerosas do que o valor inicialmente pago às CONTRATADAS, a diferença do valor 
deverá ser paga pelo CONTRATANTE. 

6.1. Em caso de ameaça de ocorrência de fenômenos naturais, com possíveis riscos aos participantes, situação de 
calamidade pública, perturbação da ordem, acidentes ou greves prejudiciais aos serviços contratados, poderão as 
CONTRATADAS cancelar a viagem ou parte dela, antes do início, ou em qualquer etapa, devendo as 
CONTRATADAS restituir ao CONTRATANTE os valores correspondentes aos serviços não utilizados, podendo 
reter as suas respectivas taxas de serviços, na forma da Cláusula 5.1. Na ocorrência de fenômenos naturais 
(terremotos, inundações, ciclones, furacões, etc.) ou levantes sociais (protestos públicos, revoluções, atos 
terroristas, etc.) as CONTRATADAS não se responsabilizam pelos danos materiais ou morais decorrentes.

6.2. O CONTRATANTE está ciente de que a programação da viagem contratada poderá sofrer modificações ou 
ser cancelada por motivos técnicos ou disponibilidade. Se a modificação ou cancelamento ocorrerem antes do 
início da viagem, o CONTRATANTE poderá escolher entre: i) a realização de outra viagem nessa mesma ocasião, 
(ii) a programação da mesma viagem para outra data ou (iii) a devolução do valor integralmente pago pelo 
CONTRATANTE, com exceção do previsto na cláusula 5.3. Na hipótese do CONTRATANTE escolher outro 
roteiro ou a mesma viagem para outra data e, sendo essas opções mais onerosas do que o valor inicialmente pago 
às CONTRATADAS, a diferença do valor deverá ser paga pelo CONTRATANTE. Caso a viagem já tenha sido 
iniciada e modificada e/ou cancelada em qualquer de suas etapas, o CONTRATANTE fará jus à devolução de 
eventuais diferenças existentes em seu favor.

7. CONDIÇÕES GERAIS. Aplicam-se ao presente contrato as condições gerais descritas no site www.cvc.com.br e 
expostas ao CONTRATANTE na loja na qual adquiriu os serviços turísticos.

8. FUNDAMENTO LEGAL. O presente contrato é formulado à luz da Constituição Federal de 1988, do Código 
Civil de 2002, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Geral do Turismo , do Decreto nº 7.381/10 e demais 
legislações pertinentes.

9. ACEITAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. O CONTRATANTE declara, nesse momento, ao assinar o 
presente contrato, ter lido e solicitado o esclarecimento de todas as dúvidas junto às CONTRATADAS e, por isso, 
conhecer e aceitar integralmente todas as suas cláusulas e as condições gerais, assumido de livre e espontânea 
vontade todas as obrigações nele estabelecidas.

10. ANEXOS DO CONTRATO. É parte integrante do presente contrato o Anexo 1 – Declaração de Porte de 
Documentos, que deverá ser lido e assinado pelo CONTRATANTE. 

11. FORO. Para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente do presente contrato, por eleição, as partes elegem o 
foro da comarca do CONTRATANTE, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual forma e 
teor, para que produza seus efeitos legais.


