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Europa
VIAGEM DE INCENTIVO JEUNESSE 2022: ISLÂNDIA

INFORMAÇÕES GERAIS & POLÍTICAS 
Os distribuidores têm a oportunidade de ganhar uma viagem 
para um, num quarto partilhado com outro vencedor da viagem 
para um do mesmo sexo, ou ganhar uma viagem para dois com 
um quarto privado. Vários níveis de vouchers de passagem 
aérea são oferecidos nestas viagens, para uma experiência de 
viagem Jeunesse memorável.

LOCAL DA VIAGEM
Reykjavik, Islândia

DATAS DA VIAGEM
Chegada: 20 Julho 2022 
Partida: 24 Julho 2022 

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO
Começa: 12:01 a.m. ET 1 Out. 2021 
Termina: 11:59 p.m. ET 28 Fev. 2022

DIRETRIZES DE PRESENÇA DE VIAGEM
Quem ganha a viagem em todas as categorias abaixo de 
Diamond Director deve comparecer à Viagem de Incentivo 
Jeunesse para a região onde o seu negócio está registado e só 
pode comparecer a uma Viagem de Incentivo Jeunesse com os 
custos cobertos pela Jeunesse, de acordo com a promoção da 
viagem. Os vencedores da viagem que alcançarem o ranking de 
Diamond Director ou acima antes do prazo de qualificação da 
viagem, podem participar numa Viagem da Jeunesse na região à 
sua escolha com custos cobertos pela Jeunesse, de acordo com 
a promoção da viagem. O ranking mais alto alcançado é definido 
como o ranking mais alto já obtido. A atribuição temporária de 
rankings adquirida através de promoções e programas especiais 
não é um ranking alcançado. 

REQUISITOS DE RSVP
Os vencedores da viagem são obrigados a preencher o RSVP 
para a viagem para a região onde a sua conta está registada 
através do sistema RSVP online no Joffice ™ até à data indicada 
abaixo; caso contrário, o espaço não é garantido. Nota: Se NÃO 
RESPONDER e aparecer no local ou com hóspedes que não 
foram aprovados anteriormente, podemos não ter transportes 
do aeroporto ou um quarto de hotel para acomodá-lo.
VIAGEM DE AVIÃO
Assim que o RSVP for enviado através do sistema de registo 
online, os participantes da viagem serão responsáveis por 
reservar os seus próprios voos de ida e volta. Reembolsaremos 

o valor do voucher da passagem aérea ganho. Os reembolsos 
serão emitidos 30 dias após o encerramento da viagem, após o 
upload do (s) recibo (s) na seção “Uploads” do Joffice. Consulte 
a seção de perguntas frequentes no final deste documento para 
obter mais detalhes.

ACOMODAÇÕES  
Cada participante da viagem receberá acomodações num 
quarto padrão. Os viajantes de todas as categorias que 
receberem uma “viagem completa para um” receberão uma 
cama num quarto de ocupação dupla e podem escolher a 
pessoa com quem gostariam de dividir o quarto, se AMBOS os 
participantes da viagem informarem a Jeunesse do seu pedido 
antes do encerramento do processo RSVP. Envie um email 
com o seu pedido para Incentives@JeunesseHQ.com e envie o 
pedido através do sistema RSVP online no Joffice. Se nenhuma 
solicitação de quarto for feita, os participantes de todas as 
categorias que receberem uma “viagem completa para um” 
serão colocados com outra pessoa que tenha ganho “viagem 
completa para um” do mesmo sexo. Quem ganha uma viagem 
que recebe uma “viagem completa para dois” receberá um 
quarto de ocupação dupla e ficará com o hóspede escolhido, 
que não pode ser outro Distribuidor Jeunesse.

TRANSPORTES TERRESTRES
Sempre que possível, será fornecido transporte terrestre entre 
o aeroporto e o hotel nos dias oficiais de chegada e partida. 
Qualquer pessoa que chegar antes ou passar dessas datas será 
responsável pelos seus próprios transportes. Por favor, note 
que o transporte terrestre não é garantido. Para obter mais 
informações, consulte as perguntas frequentes no Joffice ou 
visite JeunesseTravel.com.

REFEIÇÕES
A maioria das refeições é fornecida. Consulte o itinerário da 
viagem para obter detalhes. Recomendamos que tenha algum 
dinheiro em mão para quaisquer refeições que não sejam 
fornecidas.

TAXAS INCIDENTAIS
Não estão cobertas quaisquer taxas acidentais. 

ACTIVIDADES 
Queremos que conheça este incrível destino; portanto, algumas 
atividades serão fornecidas e também terá algum tempo livre 
para USUFRUIR. DESCOBRIR. EXPLORAR. por si só.
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DINHEIRO EM VEZ DE PRESENÇA
Não é permitido dinheiro em vez da presença. 

TRANSPORTES 
Todas as viagens ganhas e vouchers de passagem aérea são 
intransferíveis e não têm valor em dinheiro.

RELATÓRIO DE IMPOSTOS
Custo de acomodações, refeições, presentes, prémios e 
atividades
Serão reportados como rendimento tributável à autoridade 
fiscal competente, quando necessário.

CANCELAMENTO
A Jeunesse deve receber notificação de qualquer cancelamento 
para a Viagem de Incentivo da Europa 2022: Islândia, até 1 de 
junho de 2022. A qualquer pessoa que fizer o cancelamento 
após esta data será cobrada uma taxa de cancelamento de $ 
1.400 USD por pessoa através de uma dedução da carteira. Caso 
a sua Carteira não tenha fundos suficientes para a dedução total 
de uma vez, será deduzida por qualquer valor disponível até que 
o valor total seja deduzido. Se confirmar a sua participação e 
não comparecer, o mesmo processo se aplica.

RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR 
Os distribuidores devem estar ativos e em boa situação 
com a empresa desde a data da qualificação até as datas da 
viagem, para participar na promoção. “Ativo” significa que um 
Distribuidor gerou 60 pontos PV durante o mês SmartDelivery. 
Se o Distribuidor não cumprir estas qualificações, a viagem 
ganha e quaisquer vouchers de passagem aérea serão perdidos. 
Todos os bilhetes são intransferíveis e não reembolsáveis. Todos 
os quartos são baseados em ocupação dupla, e os viajantes 
podem escolher a pessoa com quem desejam partilhar o quarto, 
notificando a Jeunesse antes do prazo na seção “Acomodações”. 
Os titulares da viagem são responsáveis por garantir que 
possuem um passaporte válido com uma data de validade de 
pelo menos seis meses após a data de término da viagem e, se 
necessário, um visto para entrar no país ou países. Os benefícios 
da viagem serão negados se forem resultado de uma violação 
da Seção 6 das Políticas e Procedimentos.

POLÍTICA DOS CONVIDADOS
1) Os titulares da viagem de uma “viagem completa para um” ou 
uma “viagem completa para dois” poderão trazer passageiros na 
seguinte prioridade, dependendo da disponibilidade:
(a) Valor total da sua promoção de viagem ganha
(b) Ranking

2) Quem assina a viagem deve informar a Jeunesse do seu 
convidado (s) antes de 15 de março de 2022, via e-mail para
Incentives@JeunesseHQ.com e através do sistema RSVP online 
em Joffice. Um representante da Jeunesse entrará em contato 
consigo em até 14 dias após o envio da solicitação, caso ela 
tenha sido aprovada.

3) Os participantes da viagem cujo(s) hóspede(s) foi/foram 
aprovados pela Jeunesse são responsáveis por reservar e 
cobrir o custo da passagem aérea(s). Haverá um custo adicional 
por passageiro, a ser pago à Jeunesse, por hospedagem, 
alimentação, atividades planeadas e transporte terrestre durante 
a viagem. 

4) Convidados não podem ser um Distribuidor Jeunesse.

5) Convidados podem ser crianças.

ESTAS POLÍTICAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM 
AVISO PRÉVIO.

INFORMAÇÕES GERAIS & POLÍTICAS 
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QUALIFICAÇÃO & RSVP
COMO POSSO SABER SE ESTOU QUALIFICADO PARA A 
VIAGEM DE INCENTIVO JEUNESSE 2022?
Consulte o documento de política encontrado no Jcloud ™ / 
[Região] / [Idioma] para obter detalhes sobre como se qualificar. 
Em aproximadamente 10 dias após o encerramento do período 
da promoção, se se qualificou, também verá um botão RSVP 
ao lado da viagem em Relatórios / Relatórios do distribuidor / 
[Nome da viagem].

DEPOIS DE SER NOTIFICADO QUE GANHEI A VIAGEM, COMO 
POSSO PREENCHER O RSVP E REGISTAR-ME?
Assim que o período de qualificação terminar e estiver 
qualificado, clique no botão RSVP ao lado da viagem em 
Relatórios / Relatórios do distribuidor / [Nome da viagem] e 
siga as instruções no seu convite por e-mail para se registar 
através do formulário RSVP online. Se não recebeu um convite 
por e-mail, entre em contato via Incentives@JeunesseHQ.com. 
Pedimos que forneça o maior número possível de respostas às 
perguntas de registo. Isso irá ajudar-nos a proporcionar uma 
experiência maravilhosa para si e para o seu convidado, caso 
traga algum.

DEVO PREENCHER O RSVP ATRAVÉS DO SISTEMA RSVP OU 
POSSO ENVIAR UM E-MAIL?
Queremos ter a certeza de que fornecemos uma experiência 
incrível e perfeita para si; portanto, pedimos a todos que 
preencham o RSVP através do sistema RSVP, pois as dúvidas 
são específicas para si e para a sua viagem! O sistema RSVP 
também tem isenções para que analise para assim garantir 
que está ciente de algumas informações importantes que 
precisamos partilhar consigo e com os seus convidados. 
Portanto, é muito importante que faça a confirmação através 
do sistema RSVP. Não podemos aceitar e-mails como forma de 
RSVP.

QUAL É O MEU PRAZO PARA PREENCHER O RSVP?
15 de Março de 2022 

O QUE ACONTECE SE EU NÃO CONSEGUIR PARTICIPAR? 
Se não puder comparecer - embora esperemos sinceramente 
que sim - perderá a viagem. A viagem é intransferível e não tem 
valor monetário.

O QUE ACONTECE SE EU CONFIRMAR A MINHA PRESENÇA E 
DEPOIS PRECISAR CANCELAR? 
A Jeunesse deve receber notificação de qualquer cancelamento 
para a Viagem de Incentivo da Europa 2022: Islândia o mais 
tardar em 1 de junho de 2022. Qualquer participante da 
viagem que cancelar após esta data será cobrada uma taxa 
de cancelamento de $ 1.400 USD por pessoa através de uma 
dedução da carteira. Caso a sua Carteira não tenha fundos 
suficientes para a dedução total de uma vez, ela será deduzida 
por qualquer valor disponível até que o valor total seja 
deduzido. Se confirmar a sua participação e não comparecer, o 
mesmo processo se aplica.

O QUE ACONTECE SE NÃO CONFIRMAR QUE VOU E 
APARECER ASSIM MESMO?
Queremos dar-lhe os mimos que merece! Para isso, devemos 
saber com antecedência que virá para que possamos 
providenciar as acomodações adequadas para si. Infelizmente, 
não podemos garantir transportes do aeroporto, acomodações 
ou participação para aqueles que optarem por comparecer sem 
fornecer um RSVP na data listada acima.

E SE EU QUISER TRAZER UM(S) CONVIDADO(S) 
ADICIONAL(AIS), MAS SÓ ME QUALIFIQUEI PARA UMA 
VIAGEM PARA UM?
Enquanto encorajamos todos os membros da nossa Família 
Jeunesse a trabalhar para se juntarem a nós nas nossas viagens 
incentivo Jeunesse, só podemos conceder-lhe a viagem 
especificada que ganhou por através da promoção. Caso 
haja espaço disponível, damos as boas-vindas a convidados 
adicionais dentro de certas diretrizes descritas no nosso 
documento de políticas situado no Jcloud / [Região] / [Idioma]. 
Se desejar trazer um convidado adicional dentro dessas 
diretrizes, informe-nos antes dos prazos listados aqui e de 
acordo com os detalhes descritos no documento de políticas.
PRAZOS:
RSVP: 15 Março 2022
Pedido de convidados: 15 Março 2022
Cancelamento: 1 Junho 2022
Transporte do Aeroporto: 1 Junho 2022

VIAGENS & DETALHES DE VOO
PRECISO DE VISTO OU PASSAPORTE?
É sua responsabilidade e é altamente recomendável que 
verifique com a embaixada local ou a embaixada de destino da 
viagem para determinar se é necessário um visto e se há um 
custo associado.

Se precisar solicitar uma carta de visto, envie um e-mail para
Incentives@JeunesseHQ.com. 

É NECESSÁRIA UMA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA 
VISITAR ESTE DESTINO?
Na data deste documento, todos os viajantes, 
independentemente da origem, são bem-vindos a visitar a 
Islândia se puderem mostrar um certificado de vacinação 
completa contra COVID ou um certificado de infeção anterior 
por COVID.

Como sabe, as informações mudam rapidamente e é sua 
responsabilidade manter-se informado sobre as diretrizes de 
viagem atuais, incluindo quaisquer requisitos de vacinação que 
possam surgir. Os nossos prazos para RSVP e cancelamento 
aplicam-se independentemente de qualquer alteração nos 
requisitos de vacinação antes ou depois dessas datas.

O QUE ACONTECE SE NÃO OBTER OS DOCUMENTOS DE 
VIAGEM ADEQUADOS (TAIS COMO UM VISTO) OU NÃO TIVER 
A DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA DO PASSAPORTE E FOR 
NEGADO DE EMBARQUE DO MEU VOO?
Os documentos de viagem adequados são da sua 
responsabilidade. Se não obtiver os documentos de viagem 
adequados e for impedido de embarcar e comparecer à viagem, 
perderá o valor da viagem, bem como o voucher da passagem 
aérea, e a taxa de cancelamento será aplicada.

COMO SÃO RESERVADOS OS VOOS?
Depois de enviar o seu RSVP através do sistema de registo 
online, é responsável por reservar os seus próprios voos. 
Recomendamos reservar o mais cedo possível para obter as 
melhores tarifas, assim terá mais para gastar em lembranças!

QUE AEROPORTO DEVO USAR E QUAL É O CÓDIGO DE 
AEROPORTO?
Aeroporto de Keflavík, também conhecido como Aeroporto de 
Reykjavík-Keflavík
Código do aeroporto: KEF

FAQ’S VIAGEM DE INCENTIVO EUROPA 2022
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COMO E QUANDO RECEBEREI O MEU VOUCHER DE VIAGEM 
PARA OS MEUS VOOS?
Depois de reservar o seu voo, carregue o recibo no Joffice em 
“Apenas membros” e, em seguida, carregue. Os reembolsos 
podem demorar até 30 dias após o encerramento da viagem e 
são apenas emitidos para os Distribuidores que participaram na 
viagem.

QUANTO SEREI REEMBOLSADO PELO MEU VOO?
Reembolsaremos o valor do voucher da passagem aérea ganho. 
Os reembolsos serão emitidos 30 dias após o encerramento da 
viagem, após ter carregado o (s) recibo (s) na seção “Uploads” 
do Joffice.
Embora saibamos que a classe executiva pode ser tentadora, 
caso opte por comprar uma passagem com preço superior ao 
valor do seu voucher, será responsável pela diferença.

SÃO FORNECIDOS TRANSPORTES DO AEROPORTO?
O transporte terrestre para os participantes da viagem entre o 
aeroporto e o hotel será fornecido na viagem de ida e volta nas 
principais datas de chegada e partida. Se informações precisas 
sobre o voo não forem fornecidas, os transportes do aeroporto 
não podem ser garantidos. Se optar por chegar mais cedo ou 
ficar até mais tarde, os transportes não serão fornecidos.

Devemos receber os detalhes do voo até 1º de junho de 2022.

O QUE ACONTECE SE A JEUNESSE CANCELAR OU ADIAR A 
NOSSA VIAGEM?
Embora nunca esperemos cancelar ou adiar qualquer uma 
das nossas viagens, podem surgir circunstâncias imprevistas. 
É altamente recomendável que compre um seguro de viagem 
para cobrir quaisquer custos que possa incorrer relacionados 
à viagem, como voos. A Jeunesse não reembolsará quaisquer 
custos diretos que um Distribuidor incorra para si ou para os 
seus convidados, caso uma viagem seja cancelada ou adiada.

ACOMODAÇÕES
ONDE VOU FICAR? 
Por favor, certifique-se de verificar JeunesseTravel.com e fique 
atento à sua conta de e-mail Jeunesse para informações sobre 
o hotel. Mas, não tenha dúvidas, vamos ter certeza de que 
permanecerá na moda.

VÃO EXISTIR GUIAS QUE FALEM O MEU IDIOMA?
Forneceremos guias no idioma com base na frequência do 
país, dependendo da disponibilidade. Também teremos muitos 
funcionários da Jeunesse à disposição para ajudá-lo com as suas 
perguntas.

AS REFEIÇÕES ESTÃO INCLUÍDAS?  
O pequeno-almoço está incluído no hotel todos os dias, por isso 
não salte a refeição mais importante do dia! Haverá pelo menos 
um almoço e um jantar onde estará por conta própria para 
explorar a cidade e comer onde quiser, por isso recomendamos 
que traga pelo menos $ 100 USD para essas refeições.

ITINERÁRIO
QUANDO VOU SABER O QUE FAREMOS DURANTE A 
SEMANA?
Quando terminarmos de planear a sua viagem, certifique-se 
de verificar regularmente o site da sua viagem para ver um 
itinerário completo. Assim que chegar ao seu hotel, receberá 
alguns brindes divertidos no balcão de hospitalidade, onde um 
representante da Jeunesse estará presente.

A QUEM ME DIRIGIR SE TIVER DÚVIDAS QUANDO CHEGAR?
Alguém designado para o nosso grupo estará no balcão de 
hospitalidade no seu hotel para responder às suas perguntas.

O QUE DEVO LEVAR E EXISTE ALGUM DRESS CODE?
Recomendamos roupa casual para a maior parte da viagem, 
pois pode ter de caminhar muito. Para as reuniões de abertura e 
encerramento, deve-se usar roupa formal.

PODERÁ QUERER LEVAR:
• Roupas apropriadas para uma temperatura média entre
51-68 ° F
• Roupa para dias e noites mais frios
• Um guarda-chuva, em caso de chuva
• Calçado confortável para caminhar (recomenda-se sola de 
borracha)

Quando nos aproximarmos da viagem, certifique-se de verificar 
JeunesseTravel.com para informações atualizadas sobre a roupa.

AGENDA
Detalhes completos do itinerário serão partilhados em breve.

DIA 1 
Todo o dia: Chegadas
Transportes do Reykjavík–Keflavík Airport (KEF) para o seu 
hotel serão fornecidos pela Jeunesse enquanto se aguarda o 
recebimento das informações do voo dentro do prazo.
Noite: Celebração de Boas-Vindas

DIA 2
Manhã/Tarde: Várias atividades ou dias de lazer dependendo do 
grupo 

DIA 3
Manhã/Tarde: Várias atividades ou dias de lazer dependendo do 
grupo 

DIA 4
Manhã/Tarde: Várias atividades ou dias de lazer dependendo do 
grupo 

Noite: Celebração de Despedida

DIA 5    
Todo o dia: Partidas
Transporte do hotel para Reykjavík–Keflavík Airport (KEF) 
serão fornecidos pela Jeunesse enquanto se aguarda o 
recebimento das informações do voo
dentro do prazo.
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