Requisitos Parceria T81
Dedique um pouco de tempo para se tornar um parceiro T81, além de ganhar dinheiro sendo
um parceiro T81, você irá aproveitar uma série de benefícios exclusivo aos parceiros T81.
Veículos aceitos:
- MOTOS
- Moto-Taxi (Transporte de passageiros)
- CARROS
- Carros Populares (Transporte de passageiros com veículo popular)
- Carros Executivos (Transporte de passageiros com veículo executivo)
- TÁXI
- Táxi (Táxi comum ou táxi executivo)
Característica dos veículos aceitos:
-

Moto-Taxi (Transporte de pessoas por meio de moto):
- Modelo: Qualquer Modelo
- Potência do motor: A partir de 125cc
- Ano de fabricação: A partir de 2010.
- Cor: Qualquer cor

-

Carros Populares:
- Modelo: Qualquer Modelo
- Motor: Qualquer motorização
- Ano de fabricação: A partir de 2008.
- Cor: Qualquer cor
- 4 Portas
- Ar-Condicionado
- 5 Lugares
- Não são aceitos pick-ups, minivans e caminhonetes.

-

-

Carros Executivos:
- Consulte lista de veículos aceitos (Se o seu veículo não estiver na lista, peça
análise, poderemos abrir excessão) AQUI!
Táxi:
- Modelo: Qualquer Modelo
- Motor: Qualquer motorização
- Ano de fabricação: A partir de 2008.
- Cor: Qualquer cor
- 4 Portas
- Ar-Condicionado
- 5 Lugares
- Nesta categoria apenas veículos devidamente registrados como táxi,
categoria aluguel.

Obs: Todos os veículos estão sujeitos a vistoria e aprovação. Serão analisados estado de
conservação, conforto e segurança de cada veículo individualmente.
Após me tornar parceiro, que tipo de regras deverei seguir sob pena de rescisão da
parceria?
-

Exemplos de regras básicas que deverão ser seguidas, demais regras serão
apresentadas no treinamento presencial antes de começar a dirigir com a t81.

-

MOTO-TAXIS:
- Em todas as viagens, deverá fornecer touca descartável aos seus
passageiros.
- Deverá obedecer os limites de velocidade expressos na via (Nosso
aplicativo utiliza o gps presente no celular do condutor e do
passageiro, se for identificado excesso de velocidade, independente
do consentimento do passageiro, o parceiro será descredenciado sem
prévio aviso).
- Deverá utilizar todos os equipamentos obrigatórios de segurança.
- Deverá utilizar sempre sapato fechado.
- Deverá utilizar sempre calça.
- Deverá utilizar sempre camisa fechada.

-

MOTORISTAS CARROS POPULARES:
- Deverá obedecer os limites de velocidade expressos na via (Nosso
aplicativo utiliza o gps presente no celular do condutor e do
passageiro, se for identificado excesso de velocidade, independente

-

-

-

do consentimento do passageiro, o parceiro será descredenciado sem
prévio aviso).
Deverá utilizar sempre sapato fechado.
Deverá utilizar sempre calça.
Deverá utilizar sempre camisa fechada.
Em caso de passageiro(s) mulher(s), o condutor deverá sempre
apontar o retrovisor interno do veículo para cima para evitar contato
visual, constrangimento, etc.
Deverá, sempre oferecer e ter disponível dentro de seu carro água.
Deverá, sempre manter seu veículo limpo.

MOTORISTAS CARROS EXECUTIVOS:
- Deverá obedecer os limites de velocidade expressos na via (Nosso
aplicativo utiliza o gps presente no celular do condutor e do
passageiro, se for identificado excesso de velocidade, independente
do consentimento do passageiro, o parceiro será descredenciado sem
prévio aviso).
- Deverá utilizar sempre sapato fechado.
- Deverá utilizar sempre calça.
- Deverá utilizar sempre camisa social, terno e de preferência gravata.
- Em caso de passageiro(s) mulher(s), o condutor deverá sempre
apontar o retrovisor interno do veículo para cima para evitar contato
visual, constrangimento, etc.
- Deverá, sempre oferecer e ter disponível dentro de seu carro água.
- Deverá, sempre manter seu veículo limpo.

MOTORISTAS TÁXIS:
- Deverá obedecer os limites de velocidade expressos na via (Nosso aplicativo
utiliza o gps presente no celular do condutor e do passageiro, se for
identificado excesso de velocidade, independente do consentimento do
passageiro, o parceiro será descredenciado sem prévio aviso).
- Deverá utilizar sempre sapato fechado.
- Deverá utilizar sempre calça.
- Deverá utilizar sempre camisa fechada.
- Em caso de passageiro(s) mulher(s), o condutor deverá sempre apontar o
retrovisor interno do veículo para cima para evitar contato visual,
constrangimento, etc.
- Deverá, sempre oferecer e ter disponível dentro de seu carro água.
- Deverá, sempre manter seu veículo limpo.
- Deverá, efetuar cobrança pelo aplicativo
- Deverá, sempre manter desligado o táximetro

Na hora do cadastro o que preciso informar?
● Dados pessoais
○ Nome, SobreNome, Cpf, Endereço, telefone e email.
○ Informe o telefone e email corretamente pois a t81 vai utilizar esse meio
para estabelecer contato com você.
○ apenas um nome e um sobrenome EX PADRÃO: Marcos Antônio.
● Dados do veículo
○ Categoria
○ Marca e modelo (EX PADRÃO: VW / Gol , Fiat / Uno )
● Dados Bancários:
○ informe todos dados bancários corretamente para receber pagamentos da
T81.
● Documentos
○ Foto da CNH (Válida)
○ Foto do CRLV ( Sem restrições ou dívidas de IPVA)
○ Antecedentes criminais (PDF ou FOTO, documento contendo nada consta)
● Foto Perfil
○ Para ser aprovado é obrigatório colocar foto.
○ A foto perfil deve ser formal.
Planos de parceria com a T81:
Existem dois planos de parceria com a T81:
Plano VIP

Plano Experimental

Licença anual: R$100,00

Sem pagamento de licença

Comissão dinheiro: 10%

Comissão dinheiro: 20%

Comissão cartão: 10%

Comissão cartão: 20%

Comissão corporativo: 10%

Comissão corporativo: 20%

Ações Desconto combustível: SIM

Ações Desconto combustível: Não
Participa

Benefícios para parceiros: SIM

Benefícios para parceiros: Não Participa

OBS`s:
● Plano Vip pode fazer cadastro e ser ativo totalmente online.

Como se tornar um Motorista Parceiro T81? (PASSO-A-PASSO)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Acesse o site www.t81.com.br
Clique em Dirija com t81
Clique em CADASTRO DRIVER
Cadastre-se
Efetue o pagamento da anuidade, valor R$ 100 (Cem Reais)
Assista o vídeo de treinamento e responda as 3 palavras secretas
Envie-nos as 3 documentações necessárias (CNH, CRLV e Antecedentes Criminais)
Aguarde a análise do nosso sistema, esse processo é feito em até 3 dias úteis
Pronto, você estará apto para receber corridas junto ao nosso aplicativo

Acesse: www.t81.com.br/treinamento311016.pdf para mais informações ou cadastrasse em
www.t81.com.br/cadastro
Para suporte, dúvidas ou sugestão basta abrir um chamado em nossa página de suporte,
www.suportet81.com.br;

T81, você economiza, todos ganham!

