
 

 

TERMO DE ADESÃO DE HOTEL 

(Preenchimento obrigatório) 

 

 

 

 

 

O Hotel /Rede de Hotel____________________________________________________________________________, 

CNPJ/MF nº____________________, com sede na Rua__________________________________________________, 

n.º_______ -____º andar – Conjunto____________– Bairro______________________________________________, 

 Cidade____________________________________ – Estado ________, Cep________________________________, 

representado pelo Sr(a). __________________________________________________________________________, 

Estado Civil ___________________, Nacionalidade________________________RG n.º________________________, 

CPF/MF n.º ________________________,  de ora em diante denominada ADERENTE; opta neste momento ao enviar 

este termo de ADESÃO, por ADERIR ao “SISTEMA ON LINE DE RESERVAS DE HOTÉIS”, de propriedade e marca da 

empresa E-HTL RESERVAS ON LINE DE HOTÉIS LTDA, CNPJ/MF n.º 09.127.271/0001-87, com sede na Avenida 

Ipiranga, n.º 104 – 12º andar – Conjunto 124 - Capital - São Paulo – CEP 01046-010, ora representada por seu 

proprietário, que abaixo assina, de ora em diante denominada de E-HTL. 

Com esta adesão, receberá a ADERENTE uma senha Master “intransferível e pessoal”, que o permitirá ter 

acesso a referido “SISTEMA ONLINE”, bem como o cadastro de novos usuários. Cabe a ADERENTE, a 

responsabilidade e manutenção de sua “senha em segredo”, só a si e a funcionários de sua inteira confiança, tudo 

para evitar que haja manuseio incorreto (lançar disponibilidade, tarifas etc.) em nome da ADERENTE. 

Caberá à ADERENTE, manter atualizada no sistema a disponibilidade de seus apartamentos. Tais informações 

e respectivas responsabilidades caberão única e exclusiva à ADERENTE. 

Deve a ADERENTE, ser cuidadosa ao lançar os possíveis pacotes especiais, (feriados, congressos, eventos 

etc.), evitando-se erros ou má interpretação, tanto nas disponibilidades como nas tarifas. 

A ADERENTE não deve mostrar para os hóspedes a tarifa acordo HOTEL / E-HTL, só deve exigir assinatura na 

fatura de extras. 

Em havendo aviso de “stop vendas”, a ADERENTE deve respeitar todas as reservas já efetuadas. 

As partes elegem como foro de eleição, caso haja alguma discussão sobre este, o fórum Central de São 

Paulo. Assinado fica este termo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

 

 

São Paulo,_____ de___________________de 2010. 

 

 

 

_________________________________                                                      __________________________________ 

ADERENTE                                              E-HTL 

_________________________________                                                      __________________________________ 

Nome                                                Nome 

RG n.º____________________________                                                     RG n.º_____________________________ 

CPF n.º___________________________                                                      CPF n.º____________________________ 


