TEXTO APROVADO PELA INTERVAL INTERNATIONAL PARA USO DOS
RESORTS
Se você deseja incluir referências à Interval International em materiais impressos ou em
sites, por favor, limite o conteúdo a extratos do seguinte texto aprovado. Se precisar de
informações adicionais, comunique-se com seu representante de vendas e serviços a
resorts.
Interval International
Conhecida como a Rede de Intercâmbio de Férias de Qualidade (TheQualityVacation
®
®
Exchange Network ), a Interval International trabalha com programas de intercâmbio e
afiliação para proprietários de férias há mais de 35 anos. A Interval tem uma rede de
aproximadamente 2.600 resorts em mais de 75 países e fornece seus serviços a cerca de dois
milhões de famílias que estão afiliadas a uma variedade de programas.
Intercâmbio
Os proprietários de férias usufruem de fantásticos destinos em seus resorts próprios mas, se
desejam qualquer mudança, a afiliação à Interval International lhes dá a oportunidade de
trocar sua semana por outra em um resort diferente, ou de tirar férias em uma outra época do
ano, com centenas de possibilidades de intercâmbio de férias. É o máximo em flexibilidade!
A forma com que o intercâmbio de férias funciona é muito simples. Os afiliados da Interval
International trocam o tempo de que dispõem em seu resort por um outro período cedido por
outros afiliados através de um sistema de intercâmbio mundial. Graças ao método Depósito
Primeiro, os afiliados da Interval cedem sua semana antes de fazer uma solicitação de
intercâmbio. O método Depósito Primeiro, geralmente, oferece um período de viagem de até
três anos, o que proporciona à Interval mais tempo para poder encontrar o intercâmbio que
melhor se adapte ao gosto e à necessidade de cada afiliado. Também se pode recorrer ao
método Solicitação Primeiro, mediante o qual os afiliados têm a segurança de conservar sua
semana até receberem uma confirmação de que foi encontrado o que desejam.
Getaways
Os Getaways são permanências econômicas de sete noites em um resort que os afiliados da
Interval podem reservar sem necessidade de ceder sua semana ou seus pontos. Os Getaways
podem ser adquiridos com um ano de antecedência, ou apenas 24 horas antes da data da
viagem e, geralmente, são mais baratos que uma hospedagem de algumas noites em um hotel.
Todos os benefícios dos afiliados estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis.

Benefícios dos afiliados
Os afiliados da Interval International dispõem de uma extraordinária carteira de benefícios a
cada dia, tanto em viagem de férias como em sua própria casa. Além do intercâmbio, estes

fantásticos benefícios incluem o acesso às férias Getaways (estadas de sete noites em resorts
que os afiliados podem adquirir sem necessidade de ceder a semana que possuem em seu
resort ou seus pontos), ofertas especiais e descontos, serviços de viagem, publicações para
afiliados e ainda muito mais.

Planejar umas férias e se encarregar de todos os seus detalhes é muito fácil no site da
Interval, o IntervalWorld.com, onde os afiliados podem saber da disponibilidade de
última hora, ao mesmo tempo em que procuram um intercâmbio ou Getaway, assim
como dar uma olhada nas mais recentes ofertas, renovar ou elevar a categoria de sua
afiliação e ainda muito mais.
Todos os benefícios dos afiliados estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis.

Interval Gold
Interval Gold é um dos níveis de afiliação à Interval International de categoria superior.
Promove excelentes ofertas, serviço personalizado e um valor excepcional. Os benefícios
para afiliados incluem:

● US$25 de desconto em todas as férias Getaway que comprarem — semanas em resorts
sem a necessidade de ceder seus pontos ou a semana que possui em seu resort.
● Afiliação gratuita ao Hertz #1 Club Gold®, a maneira mais rápida de alugar um carro
em mais de 1.000 locais de serviço Hertz no mundo inteiro.
● Acesso ao serviço de assistência pessoal VIP Concierge, que auxilia durante os sete
dias da semana, nas 24 horas do dia, seja com tarefas cotidianas ou extraordinárias.
● Descontos de até 50% nos preços regulares ou de 10% nos preços promocionais em
milhares de hotéis no mundo inteiro para os hóspedes com reservas.
● Desconto de 20% (até o máximo de US$25 de desconto por visita) em milhares de
restaurantes, lojas e atrações.
● Acesso a mais de 90.000 ofertas “compre dois pelo preço de um” ou até 50% de
desconto em ofertas Premium Discount e cupons para imprimir no IntervalWorld.com.
● Intercâmbios ShortStay que permitem converter a semana em um resort em duas férias
separadas mais curtas, de apenas uma noite até o máximo de seis cada uma. Os afiliados
com programas baseados em pontos podem fazer tantos Intercâmbios ShortStay quanto
seus pontos disponíveis permitirem.
● Opções Interval* para ceder sua semana para a compra de umas férias em um
cruzeiro**, em um resort de golfe ou spa.
*É necessário o pagamento de taxas de transação.
**Poderão ser aplicadas restrições de residência.
Os benefícios variam por país e estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis.

Interval Platinum
● US$50 de desconto em férias Getaway
● Afiliação gratuita ao programa Standard Priority Pass, que dá acesso a mais de 600
salas VIP de aeroportos em mais de 300 cidades em 100 países*
● Certificados de Hóspede grátis que garantem o uso de seu intercâmbio ou acomodações
Getaway para familiares e amigos
● Revisão de prioridade de férias Getaway
● Escapadas Platinum, que são férias Getaway de último minuto, com mais descontos,
que se recebem apenas por convite eletrônico
● Afiliação gratuita ao Hertz #1 Club Gold®, a maneira mais rápida de alugar um carro
em mais de 1.000 pontos de serviço Hertz no mundo inteiro.
● Acesso ao serviço de assistência pessoal VIP Concierge, que oferece auxílio nos sete
dias da semana, durante as 24 horas do dia, em tarefas cotidianas ou extraordinárias.
● Descontos de até 50% nos preços regulares ou 10% nos preços promocionais em
milhares de hotéis no mundo inteiro para os hóspedes com reservas.
● Desconto de 20% (até o máximo de US$25 de desconto por visita) em milhares de
restaurantes, lojas e atrações.
● Acesso a mais de 90.000 ofertas “compre dois pelo preço de um” ou até 50% de
desconto em ofertas Premium Discount e cupons para imprimir no IntervalWorld.com.
● Intercâmbios ShortStay, que permitem converter a semana em um resort em duas férias
separadas mais curtas, de apenas uma noite até o máximo de seis cada uma. Os afiliados
com programas baseados em pontos podem fazer tantos Intercâmbios ShortStay quanto
seus pontos disponíveis permitirem.
● Opções Interval**para ceder sua semana para a compra de umas férias em um
cruzeiro***, em um resort de golfe ou spa.
* São aplicadas tarifas individuais por visita.
**É necessário o pagamento de taxas de transação.
***Poderão ser aplicadas restrições de residência.

Os benefícios variam por país e estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis.
Leisure Time Passport
Leisure Time Passport promove excelentes ofertas, um serviço personalizado e um valor
excepcional. Os benefícios para afiliados incluem:

● US$25 de desconto em todas as férias Getaway que comprarem — semanas em resorts
sem a necessidade de ceder seus pontos ou a semana que possui em seu resort.
● Afiliação gratuita ao Hertz #1 Club Gold®, a maneira mais rápida de alugar um carro
em mais de 1.000 locais de serviço Hertz no mundo inteiro.

● Acesso ao serviço de assistência pessoal VIP Concierge, que oferece auxílio nos sete
dias da semana, durante as 24 horas do dia, em tarefas cotidianas ou extraordinárias.
● Descontos de até 50% nos preços regulares ou 10% nos preços promocionais em
milhares de hotéis no mundo inteiro para os hóspedes com reservas.
● Desconto de 20% (até o máximo de US$25 de desconto por visita) em milhares de
restaurantes, lojas e atrações.
● Acesso a mais de 90.000 ofertas “compre dois pelo preço de um” ou até 50% de
desconto em ofertas Premium Discount e cupons para imprimir no IntervalWorld.com.
Os benefícios variam por país e estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis.

