Pegar a estrada é a nossa grande paixão e trabalhamos todos os dias para que os apaixonados por
viajar de carro possam ter as melhores experiências durante as viagens.
Criar seu próprio roteiro e se sentir em casa em uma nova cidade é uma das melhores sensações.
Na Reservecar você tem a segurança de alugar um carro com as melhores locadoras do mundo
todo, tudo de maneira simples e rápida.
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SOBRE NÓS
O berço da Reservecar
A Reservecar é uma marca do grupo Trade Tours, que atua no segmento de turismo há 30 anos. A Reservecar nasceu com todo
esse conhecimento!
A Trade Tours é uma operadora de turismo reconhecida nacional e internacionalmente por sua atuação em importantes
segmentos do setor e traz na bagagem o peso de renomadas empresas do mercado e toda a experiência e know-how de grandes
proﬁssionais do turismo.
Faz parte do grupo Trade Tours as marcas Mundo Bus, Seus Ingressos, Horas Mágicas, entre outras, além de orgulhosamente ser
uma operadora Selecionada Walt Disney Word desde 1997.
A Reservecar entrou para esse time para oferecer segurança, pois garantimos o melhor atendimento, os melhores preços e as
maiores vantagens, trabalhando apenas com locadoras de conﬁança e comprometidas em prestar os melhores serviços.

Por que a Reservecar?
Nosso objetivo é fazer da sua viagem um momento único, porque acreditamos que a liberdade de viajar dirigindo o seu carro é
uma experiência inesquecível.
Nossa equipe é formada por pessoas de verdade, que viajam, que amam pegar a estrada e que conhecem as vantagens de
alugar um carro. Essas pessoas se empenham em trabalhar por você, nosso cliente, como se fossem para elas mesmas. É por
isso que temos um resultado tão positivo e você, segurança e conﬁança.
Pegar a estrada com a Reservecar é ter a garantia de que sua viagem vai ser a mais incrível, com soluções rápidas em caso de
imprevistos e total segurança dos seus dados. Na Reservecar não há entrelinhas, nem nota de rodapé! Somos transparentes e
temos com nossos clientes uma relação de conﬁança e parceria!

Nossa Plataforma
A tecnologia por trás da nossa plataforma de reservas é única e exclusiva, desenvolvida internamente. Isso nos torna ágeis,
dinâmicos e atentos as inovações. Com uma plataforma inovadora e interativa, podemos mostrar várias ofertas de veículos
para alugar em todo o mundo.
Você escolhe a cidade, a data e nós mostramos as opções de aluguel de carro nas locadoras disponíveis. Te damos a opção de
retirar o carro em uma cidade e devolver em outra, respeitando seu roteiro de viagem. A reserva é feita online, de maneira
segura e rápida. Não queremos nenhuma burocracia atrapalhando seu planejamento de viagem.

Além de uma Plataforma
Por termos uma equipe tão ligada ao universo de viagem, oferecemos muito mais que uma plataforma. Oferecemos
conhecimento e informação para melhorar sua experiência de viajar.
Temos um blog de viagem, onde publicamos frequentemente dicas para quem vai pegar a estrada e informações importantes, como
multas, seguro e leis de trânsito. Além disso, compartilhamos com você ideias de roteiros e destinos para que você viaje sempre mais!
Acesse http://blog.reservecar.com.br e conﬁra!

Segurança e Privacidade
Ao alugar um carro no site da Reservecar seus dados estarão completamente seguros. Temos uma equipe envolvida e
empenhada em manter nossa plataforma de reservas o mais segura possível. Nem mesmo essa equipe tem acesso aos seus
dados. Tudo é feito com tecnologia de primeira.
Compartilhamos com a locadora apenas os dados que ela necessita para reservar seu carro, garantindo que suas informações
estejam seguras em nosso sistema. Respeitamos a privacidade que você necessita. Não fornecemos seus dados para nenhum
ﬁm, nem mesmo seu e-mail. Nossa relação é de conﬁança!

Pegue a Estrada
Agora que você conhece a Reservecar e sabe que pode conﬁar na nossa plataforma, que tal alugar um carro que combine
com você e pegar a estrada? Se precisar de qualquer dica ou informação, estaremos prontos para te atender!
Uma marca pertencente ao grupo Trade Tours. CNPJ 58.573.486/0001-37 | Av. Ipiranga, 318 - Bloco B,
conj. 1001 - República • São Paulo - SP • CEP 01046-010 | Telefone: + 55 (11) 3257-9788 (horário comercial)
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COMO NÓS TRABALHAMOS
O nosso objetivo é oferecer um atendimento personalizado, e para isso adaptamos as suas conveniências aos nossos serviços.
No nosso site você encontra várias locadoras que oferecem o carro que você procura. Você compara todas as ofertas de maneira
simples e rápida, escolhe o seu carro, faz a sua reserva, efetua o pagamento e pronto. Seu carro vai estar à sua disposição
quando você chegar ao local que escolheu para começar a sua viagem.
Mas se por acaso surgir alguma dúvida, a RESERVECAR possui o chat online pra te guiar.
Temos também uma equipe sempre à disposição, desde o momento em que você procura o carro que deseja, nas etapas da sua
reserva e também durante a sua viagem.
Nós, da RESERVECAR, trabalhamos de maneira eﬁciente e rápida para atender você em um ambiente seguro, com todas as
transações protegidas e conﬁrmação da reserva sempre online.

O QUE A GENTE OFERECE
Além da liberdade de ter um carro para te levar onde você quiser, a RESERVECAR oferece também segurança, qualidade e
agilidade nos nossos serviços.
Nosso site é bem amigável, fácil de navegar e conectado a uma rede mundial de locadoras:

Temos uma enorme variedade de veículos. Com certeza uma deles vai ser perfeito para você: econômicos, de luxo, compactos,
vans, clássicos e até carro sustentável.
Serviço de apoio através de canal personalizado e uma equipe a disposição caso tenha qualquer problema antes ou durante sua
locação. Financiamento em até 10X sem juros, diversas formas de pagamento sem taxas adicionais.
Ambiente 100% seguro atendendo os padrões mundiais de criptograﬁa e segurança da informação.
Economize assegurando as melhores tarifas entre as locadoras
Pague seguro no Brasil
Tarifas sem surpresas
Pague parcelado em até 10 X
Sem taxa de alteração
Pague sem taxas no cartão de crédito
Atendimento 7 dias por semana, em português
Economize 6,38% de IOF nas reservas internacionais, pagas no Brasil.
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PASSO A PASSO
Vamos fazer juntos uma reserva e você vai ver como é fácil, rápido e seguro.
1º Passo
Entre no nosso site https://reservecar.com.br
2º Passo
No motor de busca da página inicial preencha os dados necessários como local de retirada do veículo, data
e horários de retirada e devolução.
Se você for retirar o carro em uma cidade e entregar em outra clique no quadradinho abaixo do local de
retirada e acrescente onde você quer devolver o carro.
3º Passo
Na parte superior da sua tela você vai ver uma barra onde estão vários estilos de carro com o preço
estimado. Logo abaixo as locadoras parceiras do RESERVECAR que possuem veículos para o período e local
selecionado. Você pode escolher clicando diretamente em um dos carros ou pela locadora.
4º Passo
Diante de tantas opções você escolhe a que mais se adapta a você e clica em “ESCOLHER” para ver com mais
detalhes todas as informações sobre o carro.
5º Passo
Na página seguinte você vai encontrar todos os dados do veículo como modelo, valor, local de retirada,
período do aluguel e os requisitos para alugar seu carro com segurança. Tudo certo? Então é só clicar em
“SELECIONAR” e vamos para o próximo passo.
6º Passo
Preenche seus dados e clique em “PRÓXIMO”. Se você ainda não for cadastrado no nosso site você pode
fazer isso agora. Basta preencher seu nome e criar uma senha. Rapidinho você recebe um email de
conﬁrmação e segue em frente com a sua reserva.
7º Passo
Agora inclua os dados de pagamento. Caso opte por cartão de crédito basta preencher os campos do
formulário, escolher a quantidade de parcelas e clicar no botão “PAGAR”. Atenção, sua reserva será
ﬁnalizada apenas após o envio dos dados de pagamento, conﬁrmação por parte da administradora de
cartão e departamento de segurança da ReserveCar. Para saber o status de sua reserva basta acessar a
área do usuário, canto superior direito da home , utilizando as credenciais criadas por você no momento da
reserva.
8º Passo
Pronto! Você reservou seu carro para aproveitar, com liberdade total, a sua próxima viagem!

DICA IMPORTANTE:

Fique atento a sua documentação após fazer a sua reserva.
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INFORMAÇÕES SOBRE RETIRADA DO VEÍCULO
Idade - A idade mínima para o condutor deste veículo é de 25 anos completos na data da retirada do
veículo. Condutores com idade entre 21 e 24 anos podem conduzir o veículo, porém, serão cobradas taxas
adicionais e estão impedidos de alugar veículos das categorias Premium, Especial, SUV, Minivan e
Conversível.
Condutores adicionais - A idade mínima para condutores adicionais é de 25 anos completos na data da
retirada do veículo, obrigatoriamente.
Habilitação - O condutor/locatário deverá apresentar documento de habilitação original, emitido no Brasil,
dentro do prazo de validade. Para as localidades, onde existe a necessidade da apresentação da Permissão
Internacional para Dirigir (PID), a mesma deverá ser apresentada em conjunto com a carteira de
habilitação.
Passaporte - É obrigatória a apresentação de documento comprobatório de identidade no ato da retirada
do veículo sendo RG ou CNH para locações em território nacional e Passaporte para locações
internacionais.
E-ticket de retorno - Mantenha sempre em mãos o e-ticket de retorno ao Brasil, pois algumas locadoras
exigem a apresentação deste documento.
Tipos de pagamento aceitos no balcão - É necessário ter um cartão de crédito para esta reserva. O
condutor principal deve ter um cartão de crédito em seu próprio nome quando for retirar o carro. O cartão
deve ter saldo suﬁciente para cobrir o valor da franquia/depósito (que será bloqueado/debitado no cartão
para a duração do aluguel). O cartão também será usado para pagar por tarifas locais, equipamentos extras
e qualquer coisa adquirida no balcão do fornecedor.
Dinheiro e cartão de débito não serão aceitos.
Cartões de Crédito Aceitos - American Express, MasterCard e Visa
Voucher/Comprovante de conﬁrmação de reserva - Para retirar o veículo alugado deverá ser apresentado
um voucher impresso, para locações pré-pagas no Brasil ou um comprovante de conﬁrmação de reserva para
locações a serem pagas localmente. Para seu conhecimento, o voucher comprova que a reserva do carro está
conﬁrmada em nome do cliente e está devidamente paga. No voucher deverá conter informações completas
sobre a locação, garantindo ao locatário o uso de todos os serviços pré-solicitados e conﬁrmados, como o
grupo de veículo escolhido, informações sobre retirada e devolução, tarifa cobrada, entre outros.
Importante - Itens adicionais serão oferecidos no balcão da locadora no ato da assinatura do contrato.
Sugerimos que leiam atentamente o Contrato de Locação antes da assinatura do mesmo. Importantíssimo
entender que após a assinatura do Contrato diﬁcilmente será processado qualquer tipo de reembolso. Caso
a locadora não tenha disponibilidade do modelo do carro previamente reservado e pago no ato da retirada, a
locadora tem a obrigação de oferecer um carro de modelo imediatamente superior sem custo adicional para
o locatário. É possível que ofereçam outros modelos de carros (geralmente acima do modelo reservado).
Pedimos que observem atentamente se serão cobrados valores adicionais para esta troca e se estes valores
representam vantagem. Mais uma vez, alertamos para que leiam atentamente o Contrato de Locação.
Conselhos para alugar um carro sem aborrecimentos
• Escolha o modelo que realmente se adapte às suas necessidades. • Certiﬁque-se que o porta-malas é do tamanho
que você precisa • Solicite com antecedência itens como cadeirinha para crianças, GPS, correntes para pneu para
andar na neve, entre outras • Há seguros que nem sempre são necessários para sua locação, informe sempre sobre
os seguros que está em sua reserva • Antes de assinar o contrato de locação, esclareça suas dúvidas • Faça uma
vistoria no veículo para não ter surpresas • Máxima atenção nas leis de trânsito locais para não perder sua
cobertura • Solicite um recibo na devolução do veículo e conﬁra para não ter surpresas de cobrança.
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO WIDGET E BANNERS
1. Cadastro
Preencha o cadastro através do formulário no link
https://reservecar.com.br/Aluguel-de-Carros/Parceiros/#cadastro
2. Recebimento Código de Aﬁliado/Parceiro
Após recebermos seus dados e validarmos, a Reservecar enviará um código de aﬁliado/parceiro
bem como as credenciais de acesso a Extranet, ambiente destinado ao acompanhamento dos
pedidos gerados através do seu link, em tempo real.
3. Banners
Escolha os formatos e nos informe por email o código do banner que deseja utilizar. Vamos
enviar um código em HTML com o link rastreador para inserção direta no seu código.
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO WIDGET E BANNERS
4. Widget
Atualmente possuímos 2 formato de widgets que são mais comuns e mais utilizados e 6
modelos de layout, mas sob demanda podemos adaptar conforme suas necessidades.

Escolha o formato, ou nos informe sua necessidade, para que possamos gerar o código fonte.
silvia@tradetech.com.br ou vitor@tradetech.com.br
5. Testes de implementação
Uma vez implementado em seu ambiente solicitamos efetuar 3 reservas dentro dos seguintes
parametros:
• Locadoras - Alamo, Hertz ou Avis
• Período qualquer data 3 meses a frente da sua data atual, exemplo estamos em
Fevereiro 2018 escolher um periodo dentro do mês de Maio 2018.
• Somente uma diária
• Qualquer destino
6. Canais de suporte
Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe através de nossas canais de suporte:
Emails: silvia@tradetech.com.br ou vitor@tradetech.com.br
Fone: (55) 11 3257-9788
Skype: reservecar@reservecar.com.br
7. Homologação
Após a análise das reservas testes, sua integração estará pronta para ser ativada.
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PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAÇÃO BANNER CAMPANHA

“GANHE 5% DESC.
Na sua próxima locação de carro”

Implementação do banner
Insira na sua plataforma nosso banner com o link rastreável.
Selecione, copie e cole o código HTML do arquivo TXT ou do quadro
abaixo e insira diretamente no seu site.

Exemplo:
<a href=”https://reservecar.com.br/cupons/5-por-cento-desconto/
?utm_source=blogCDO&utm_medium=banner&utm_campaign=5desc” target=”_blank”>
<img src=”/images/ban300x250_5desc.jpg” alt=”Ganhar 5% desc”>
</a>

Redirecionamento para Landing de Captura de Leads

Canais de suporte
Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe através de nossas canais de suporte:
Emails: silvia@tradetech.com.br ou vitor@tradetech.com.br
Fone: (55) 11 3257-9788
Skype: reservecar@reservecar.com.br
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Nosso objetivo é fazer da sua viagem um momento único,
porque acreditamos que a liberdade de viajar dirigindo o
seu carro é uma experiência inesquecível.

(55) 11 98598-8524 / (55) 11 3257-9788
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