CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO POR ADESÃO – CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO
Excursão:

CI:
Destino da viagem:

Solicitante:

/

Data de saída:

/

Data de
retorno:

/

/

CPF:

O referido Contrato de Prestação de Serviços da Turnet Viagens e Turismo LTDA, CNPJ 03.342.815/0001-47, representado neste ato por _______________________________
___________________________________ de CNPJ: _____________________ estabelecida à _____________________________________________________ Nº ________
cidade ______________________ UF ________ CEP ____________________ a seguir denominada Contratada, de outro lado, na qualidade de Contratante, e assim, a seguir
simplesmente denominado, a pessoa de: _____________________________________________________ CPF: ________________________ Tel: (____)_________________
Email: ___________________________________

Tem entre si ajustado o que segue: o Contratante, acima qualificado, confirma nesta data o interesse de cancelar o referido contrato, motivado pelo comentário abaixo relatado,
e a veracidade das informações relativas aos seus dados pessoais e cadastrais, assinando este termo de cancelamento por solicitação do contrato de prestação de serviços,
acima referido, como responsável por si e pelas demais pessoas abaixo nomeadas, para quem as reservas foram feitas. Conforme cláusula que trata das desistências,
transferências e cancelamentos descritos no contrato original, acima referenciado, o Contratante aceita as condições de incidências de dedução de multa aplicada, definida pelo
período a contar da data desta solicitação até a data da viagem, e a dedução dos serviços faturados e comprovados para os fornecedores deste roteiro contratado. O valor da
comissão retida deverá ser tratado com o Agente de Viagem. O Contratante deverá fazer o pagamento da próxima parcela vincenda, se houver, por exigência das
instituições financeiras e bancárias, para compensação e cancelamento, ciente de que este valor será considerado no valor a ser reembolsado.

Nome dos Passageiros
Nome
RG

Nasc

Nome

RG

Nasc

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Motivo(s) do cancelamento (em caso de problemas de saúde, falecimento, anexar atestado)
Comentário(s): _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Local: ____________________________

_____________________________________
Assinatura solicitante

Data: ____/____/____

Data prevista reembolso: ____/____/____

___________________________________________
Assinatura responsável Contratada

