TERMOS E CONDIÇÕES:
O Motel Adventure e Motel Cachoeiras te bonifica por sua preferência com um programa de pontos e
descontos feito para você.
















Qualquer pessoa que se cadastrar em nosso site poderá ser nosso cliente VIP (pessoa física maior
de 18 anos).
Nossos estabelecimentos premiam a sua fidelidade com um programa de pontos feito para você.
Além do sistema de pontos (que poderão te dar um desconto integral), iremos te presentear com
descontos especiais de 10%,25%,40%, 50%.
O cartão virtual CLIENTE VIP oferece acúmulo de pontos por visitas aos estabelecimentos
contabilizadas separadamente.
O benefício se aplicará ao informar o CPF na entrada de nossa recepção.
Os vouchers de desconto devem ter sido gerados com antecedência para estarem disponíveis em
seu cadastro..
O cliente deverá escolher qual voucher deseja utilizar (se tiver mais que um disponível) O acúmulo
de dois ou mais vouchers não é permitido.
É permitido apenas a apresentação de um cartão digital VIP por suíte. Este é pessoal e
intransferível.
O Motel Adventure e Motel Cachoeiras se reservam no direto de alterar os benefícios, a
equivalência no acúmulo ou no resgate de pontos e descontos, a mecânica nos estabelecimento,
assim como cancelar o programa em um determinado período.
Não existira mais comunicação via e-mail. Portanto, os clientes devem acessar o site dos
estabelecimentos para ver que descontos os mesmos têm disponíveis e validá-los.
O Motel Adventure e Cachoeiras não se responsabilizam por falhas no sistema (problemas de
acesso à internet, falta de luz e outros eventos não controláveis), assim como por informações
desatualizadas dos ocasionando que este não receba informações do programa.
TODOS os descontos do programa são válidos apenas de segunda a quinta, exceto feriados,
vésperas, e véspera e dia dos namorados.
Alguns dos descontos tem prazo de VALIDADE e são específicos para um dos estabelecimentos –
fique atento.

Os sócios do programa estão cientes e aceitam que o acesso ao site do mesmo não representa, que se
reserva o direito de efetuar sem aviso prévio as modificações que considere oportunas no site, podendo
trocar, ocultar ou incluir conteúdos e serviços que sejam prestados através da mesma, bem como a forma
em que são apresentados.
As condições e validade dos prêmios e promoções poderão ser modificadas em qualquer momento, sendo
responsabilidade do Cliente VIP confirmar a validade antes do seu uso.
Política de Privacidade
O Motel Adventure e Cachoeiras nunca repassam os dados pessoais dos participantes a terceiros para fins
comerciais ou maliciosos.
O programa de Clientes VIP emprega seus melhores esforços para se manter respaldado por sistemas de
segurança que protejam de forma razoável seus sistemas e dados neles contidos contra-ataques
deliberados, software maliciosos, etc.
No entanto, os sócios do programa estão cientes e aceitam os aspectos envolvidos na prestação de serviços
através da Internet dada à natureza descentralizada, aberta e global desta rede de comunicação.
Por este motivo, o Motel Adventure e Cachoeiras não garante a invulnerabilidade da sua segurança nem a
privacidade das informações armazenadas pelo mesmo. O exclui, no Motel Adventure e Cachoeiras medida
permitida por lei, qualquer tipo de responsabilidade por falhas de segurança no site e as consequências
delas decorrentes.

