Manual do Comprador

1 – Comprar Anúncios
Abaixo será listado passo a passo o processo de cadastro, login e compra de produtos anunciados
em nosso portal.
1.1 – CRIAR CONTA TURISMO AGORA

➔ Para comprar produtos anunciados em nosso portal, o INTERNAUTA deve fazer

LOGIN em nosso
portal. Para isso é necessário ser cadastrado no Turismo Agora, caso ainda não tenha cadastro,
clique em CADASTRAR, como mostra a figura abaixo.

➔ No momento em que clicar em CADASTRAR, será direcionado para uma tela de cadastro. Essa tela
mostra duas opções: CADASTRAR PESSOA FISICA ou CADASTRAR PESSOA JURIDICA.
CADASTRAR PESSOA FÍSICA: Na figura abaixo, basta preencher todos os dados corretamente e
clicar em SALVAR.

CADASTRAR PESSOA JURÍDICA: basta selecionar a opção CADASTRAR PESSOA JURIDICA, preencher
todos os dados corretamente e clicar em SALVAR, como mostra o exemplo abaixo.

➔ Caso

não seja preenchido todos os campos corretamente ou possuam campos obrigatórios em
branco, tanto no CADASTRO DE PESSOA FISICA quanto no CADASTRO DE PESSOA JURIDICA,
quando clicar em SALVAR aparecerá uma mensagem indicando os campos a serem preenchidos
corretamente. Abaixo é mostrado um exemplo.

➔ Ainda no

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA e CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA, clicando em SALVAR, o
portal pode exibir um alerta dizendo “o usuário escolhido já existe” (imagem abaixo) se isso
acontecer, clique em OK no alerta, escolha um novo nome para o campo USUÁRIO e clique
novamente em SALVAR.

1.2 – EFETUAR LOGIN NO TURISMO AGORA
Se você conseguiu efetuar seu cadastro com sucesso, aguarde o recebimento do e-mail de
confirmação de cadastro, em seu provedor de e-mail. Assim que receber, basta clicar no link de
confirmação. Você só conseguirá logar no portal mediante a confirmação de seu cadastro.
➔ Para fazer o LOGIN em nosso portal, digite seu nome de usuário e sua senha (escolhidos na hora do
cadastro) e clique em LOGAR.

➔ Se conseguiu fazer o login corretamente em nosso portal, surgirá um menu no topo do portal, além
da mensagem “Bem Vindo, (seu nome)” como ilustra a figura abaixo.

1.3 – COMPRAR PRODUTOS ANUNCIADOS
Se já está logado em nosso portal, é só seguir os passos abaixo para efetuar a compra de qualquer
produto anunciado em nosso portal.
➔ Para visualizar todos os produtos anunciados, clique em ANÚNCIOS no menu principal.

➔ Na tela seguinte o INTERNAUTA pode realizar uma BUSCA AVANÇADA ou visualizar todos os
anúncios. Para realizar a BUSCA AVANÇADA informe o nome do produto, clique em OK. O
INTERNAUTA ainda pode realizar uma busca informando o Estado, Cidade e Categoria de produto.

➔ Para visualizar mais detalhes ou efetuar a compra de um determinado anúncio, clique sobre ele.

➔ A próxima tela mostrará detalhes sobre o produto, anunciante, valor do produto, validade e

imagens, como ilustra a figura abaixo. Caso decida comprar o produto, clique em COMPRAR. Se
quiser ver outros anúncios, clique em VOLTAR.

➔ O pagamento da sua compra deve ser feito através do PAGSEGURO. Para isso clique em COMPRAR
COM PAGSEGURO. Será redirecionado automaticamente para o portal do PAGSEGURO.

➔ Digite o endereço de entrega do produto para que o PAGSEGURO calcule seu FRETE DE ENTREGA.
Escolha o tipo de frete e clique em AVANÇAR.
Caso queira escolher outro endereço para entrega, clique em OUTRO ENDEREÇO, digite seu CEP. Na
próxima tela digite seu endereço e clique em AVANÇAR.

➔ Não precisa estar cadastrado no PAGSEGURO para efetuar uma compra. Para isso, informe seu email, selecione a opção “Não tenho conta no PAGSEGURO” e clique em PAGAR COM SEGURANÇA,
como mostra a imagem abaixo. Caso seja cadastrado no PAGSEGURO, digite seu e-mail, selecione a
opção “Já tenho conta no PAGSEGURO”, digite sua senha e clique em PAGAR COM SEGURANÇA.

➔ Na próxima página, o INTERNAUTA deve preencher todos os dados corretamente. Informe CEP,
escolha o meio de pagamento, preencha os demais campos conforme o meio de pagamento
escolhido. Nessa etapa o INTERNAUTA recebe o comprovante de pagamento no e-mail informado.
Para pagamento com Cartão de Crédito: Informe os dados do seu cartão, escolha o endereço da
fatura do cartão, informe seus dados pessoais e clique em CONFIRMAR PAGAMENTO.
Para pagamento com Boleto Bancário: Informe seus dados pessoais e clique em GERAR BOLETO.
Para pagamento com Débito em Conta: selecione seu banco, informe seus dados pessoais e clique
em ACESSAR A PÁGINA DO BANCO.
Para pagamento com Depósito em Conta: selecione seu banco, informa seus dados pessoais e
clique em CONFIRMAR PAGAMENTO.

➔ Após a confirmação de seu pagamento, caso necessite, entre em contato com o anunciante
através do e-mail divulgado no anúncio.

