FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DE NOVA AGÊNCIA

INFORMAÇÃO DA NOVA AGÊNCIA
Por favor, escolha uma opção:		

Proprietário

Gerente

Nome do Proprietário/Gerente: 											
Nome da agência de viagem: 							 No. IATA: 		
Endereço: 													
Cidade: 					 Estado: 				 CEP: 			
No. do Telefone: 				 No. do Fax: 					 			
Email: 						 Website: 							
Para inscrever agentes adicionais: O proprietário/gerente deve fornecer uma lista com nomes/e-mails dos agentes em um papel
timbrado da empresa e anexar neste formulário quando enviar o fax OU fornecer o mesmo no futuro pelo email:
insidesales@uvi.sandals.com

TERMOS & CONDIÇÕES
Agente: O(s) agente(s) mencionado(s) acima concorda(m) em cumprir com os requisitos educacionais e requerimentos de
realização de reservas estabelecidos pelo Sandals para se tornar um agente Especialista Certificado Sandals (CSS) ativo e
às futuras exigências necessárias para manter o status de CSS ativo.
Proprietário/Gerente: O proprietário/gerente mencionado acima concorda em cumprir os requisitos estabelecidos pelo Sandals para
		
se tornar uma agência Especialista Certificada Sandals (CSS) ativa e às futuras exigências necessárias para manter
		
o status de CSS ativo.
Sandals: Ao concluir e verificar os requisitos de agente e agência CSS, Sandals irá certificar o(s) agente(s) denominado(s) acima e 		
reconhecer a agência mencionada acima como uma agência Especialista Certificada Sandals (CSS) ativa que posteriormente o
agente/agência irá se tornar elegível para os benefícios do programa. Unique Vacations, Inc. reserva-se o direito de alterar ou
suspender este programa sem aviso prévio a qualquer momento.
Eu entendo que ao fornecer meu endereço de e-mail(s) e número(s) de fax eu aceito receber as comunicações enviadas pela Unique
Vacations, Inc. via e-mail ou fax para este(s) número(s).
Os agentes de viagens que operam como varejo concordam em não comprar palavras-chaves que incluem marcas registradas de propriedade do Sandals e Beaches, tais como, Sandals, Beaches, WeddingMoons®, FamilyMoons®, nomes de propriedades de resorts individuais
(coletivamente “Marcas”), ou erros de ortografia das Marcas, para uso em qualquer forma de publicidade paga em ferramentas de busca
ou em domínios (URLs).
Os agentes de viagens concordam que os danos causados pela utilização não autorizada das marcas são difíceis de calcular e, portanto,
concordam em pagar US$1000 por violação da política de palavras-chave e de domínio. Os agentes de viagens e Unique Vacations, Inc.
concordam que o pagamento de US$1000 para a primeira violação da política não será devido e pago se, no prazo de 2 (dois) dias de
notificação da violação o agente de viagens interromper o uso da palavra-chave ou nome de domínio não permitido. Os agentes de
viagens concordam ainda que as violações repetidas podem resultar no cancelamento do status de CSS.
Por este meio, eu afirmo que nós lemos o texto acima e concordamos que todos os Agentes CSS identificados vão respeitar as regras e
regulamentos estipulados no programa CSS.
Proprietário/Gerente da Agência: 					

Data: 				

Agente: 								

Data: 				

Agente: 								

Data: 				

Por favor, envie o formulário preenchido com cópia de seu registro IATA, CLIA ou outra
denominação para: Allan Ortiz aortiz@uvi.sandals.com ou por fax para +1(305)675-0537
Sandals® é uma marca registrada. Unique Vacations, Inc. é uma empresa afiliada da Unique Travel Corp., a representante mundial do Sandals Resorts.
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