Acordo de Cooperação de Afiliados
Moment To Moment - TravelingToLisbon, Praça D. Pedro IV, nº 74 - 3º C
1100-202 Lisboa
Adiante designado como TTL
E
_______________________________
Empresa

_______________________________
Morada

____________________________
Fax

_________
NIF

_______________________
E-mail

_________________
Telefone

_________________________
Pessoa de contacto

Adiante designado como Parceiro,
Acordam o seguinte:
Os visitantes ao site do Parceiro em www._________________________ têm a
oportunidade de utilizar o sistema de reservas da TTL de forma totalmente gratuita
através de um url, banner, iframe, integração em xml (por favor risque o que não se
plicar) no website www.travelingtolisbon.com.
O parceiro tem conhecimento do sistema de reservas TTL bem como dos termos e
condições publicados no website.

Criação de Acesso Online para Parceiro
TTL configurará um endereço individual de acesso (url) de acordo com o acima
acordado.
Obrigações TTL
Criação gratuita de acesso ao url do parceiro.

Obrigações de Parceiro

Os afiliados não podem comprar ou registar keywords, Ad Words, palavras de pesquisa
ou outros termos identificativos que contenham a palavra TravelingToLisbon.
Os afiliados não podem utilizar as palavras “site oficial” relacionadas com qualquer tipo
de utilização da marca TTL. Os afiliados devem ser bem explícitos que o termo afiliado
é um parceiro da TTL.
Todo e qualquer uso da propriedade intelectual da TTL é para benefício exclusivo da
TTL.
A violação das cláusulas acima mencionadas pode resultar, entre outras coisas, no
cancelamento automático do Acordo.
Termos de pagamento
TTL pagará ao Parceiro __% de comissão em Euros, por cada reserva angariada através
do website do parceiro. A comissão em condições normais será paga num período não
superior a 40 dias após a chegada do cliente ao apartamento.
Reservas canceladas ou clientes que não aparecem não serão comissionáveis.
Custos administrativos não serão comissionáveis. O pagamento será efectuado tendo em
conta o previamente acordado como método de pagamento.
Outros assuntos
Todos os afiliados que se incluam neste acordo, vão receber uma cópia do email de
confirmação, logo que o cliente fizer uma reserva (url, banner, iframe) ou um email da
TTL, confirmativo da reserva (integração por xml).
À TTL é reservado o direito do contacto com o cliente após a reserva ter sido feita. O
parceiro é obrigado a fornecer à TTL o contacto de todos os clientes.

Solicita-se o preenchimento dos dados abaixo mencionados:
Banco :___________________________
Titular da conta: _____________________
Iban:____________________________________
Swift: ___________________________________

Conta pay pal (se aplicável):
______________________________

Validade
Pode haver rescisão deste Acordo por mútuo acordo de ambas as Partes.
Este acordo é válido por um período de 2 anos desde a data de assinatura e termina no
fim do segundo ano. Desde que não haja rescisão do Acordo por qualquer uma das
partes, o mesmo é renovado automaticamente.

_______________________
Data / Assinatura
Alexandra Pauthier
Moment To Moment- TravelingToLisbon
Resposta por Fax para +351 21 888 5191

_______________________
Data / Assinatura

