
Viajar bem para viajar Sempre!!!! 

Entre para o Clube Milhas Turbinadas  
e receba milhas em cada passeio realizado 

Regulamento interno 

 

Tudo o que você precisa saber para participar  do programa  de milhas   

“ Clube de Viagens”  2017de milhagem. 

 

1. O que é e como funciona? 

 

O programa de milhas oferecido pela empresa  é um programa 

que visa à fidelização dos clientes, que ganham pontos (milhas) a cada viagem 

fechada com a .  

Ao atingir uma determinada quantidade de pontos (milhas), é possível 

trocá-los por prêmios conforme divulgação abaixo.  

2. Como se inscrever? 

 
Para participar dos programas de milhas, é necessário fechar uma viagem com 

a empresa ·, não há limites de valores, a cada viagem fechada, 

você já acumula pontos. 

Dica importante: manter o seu cadastro em dia com a empresa, para 

receber nossos emails com seus pontos atualizados, para futuras trocas. 

3. Como Funciona?  

A cada valor de viagem fechada com a empresa , 3%  

transformamos  em pontos (milhas), isso mesmo! Uma enorme vantagem para 

você trocar por prêmios incríveis ou descontos na próxima viagem. 

Ex.: você fechou uma viagem no valor de R$ 500,00, você terá direito a 15 

milhas. 

4. A partir de quantos pontos eu consigo trocar por prêmios? 

A partir de100milhas você já pode solicitar sua troca, mediante agendamento 

via email com 20 dias de antecedência. Resgatando o prêmio suas milhas são 

zeradas, iniciando então uma nova contagem a partir das próximas viagens 

fechadas. 

Endereço para retirada do prêmio: Matriz ITNEROL sediada na: 

Avenida Brasil, 472 – Vila Santa Terezinha – Várzea Paulista - SP 

http://www.mochileiros.com/#p596808
http://www.mochileiros.com/#p596808


 

5. Tenho prazo para usar minhas milhas? 

Não! As milhas são por tempo indeterminado. 

 

6. Tenho muitos pontos acumulados. Posso doá-los ou vendê-los? 

Não é possível doar ou transferir seus pontos para outra pessoa, mas é 

permitido que outra pessoa retire seu prêmio desde que você nos envie por     

email os dados da pessoa como Nome completo, número de RG e número de 

CPF. 

Em relação à venda de milhas, ela não é permitida.  

7. Quais são os prêmios dessa promoção?  

100 milhas - 01 liquidificador ou 01 Ferro a vapor ou 01Grill (compras no 

valor R$ 3.334,00). 

150 milhas – 2 passaportes para o Parque Aquático (compras no valor R$ 

5.000,00). 

200 milhas - 01 Panela elétrica de arroz ou 01 cafeteira ou 01torradeira 
(compras no valor R$ 6.700,00). 

300 milhas -01 Escova Rotativa ou 01 prancha ou 01 escova alisadora 
(compras no valor R$11.800,00). 

350 milhas - 01 Tablet ou 01ventilador ou 01 DVD Player (compras no 

valor R$10.000,00). 

400 milhas - 1 viagem com acompanhante, disponibilizaremos 3  (três) 

destinos para que você escolha o melhor para você e para seu 

acompanhante   (compras no valor R$ 13.380,00). 

 

 

Entre em nosso site e confira! 

www.itnerol.com.br 

Bem vindos ao Clube Milhas Turbinadas   . 
Promoção  válida a  partir de janeiro de 2017 

http://www.itnerol.com.br/

