Parceria Ticket / GoCar Tours

IDIOMAS
 Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Português
TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:












Máximo de 2 pessoas por veículo. Reservas até máximo de 12 pessoas (6 GoCars);
Crianças até aos 6 anos de idade (inclusive) não podem circular. Dos 7 aos 12 anos ou
até aos 135cm de altura, podem circular com assento Booster (por favor informe a
Boost Portugal com antecedência). Menores de idade deverão ser acompanhados por
um adulto;
Obrigatória apresentação de carta de condução categoria B válida em Portugal;
Obrigatória utilização de Capacete de Segurança;
Preço por veículo e não por pessoa;
Não permitido a mulheres grávidas. Não recomendado a pessoas com incapacidade
física ou mental ou pessoas com próteses. Proibido a pessoas alcoolizadas;
Para Aluguer de GoCar é obrigatório depósito de 100€ por GoCar (cartão de crédito),
bem como cartão de identificação válido;
Todos os participantes devem aceitar e assinar Contrato de Aluguer de Veículos.
Opção de compra de Acordo de Indemnização por colisão de danos (CDW – Colision
Damage Waiver), 10,00€ por GoCar;
Use o GoCar de forma responsável, seguindo as regras de estrada e de circulação.

INCLUI:





Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais;
Aplicação exclusiva com rotas especiais, recorrendo a sistema GPS;
Oferta de 1 garrafa de água por pessoa;
É dado briefing geral antes da actividade.

EXCLUI:


Bilhetes ou entradas em monumentos.

POLÍTICA NO-SHOW, CANCELAMENTO OU REEMBOLSO:




Todas as reservas podem ser reagendadas/reembolsadas/canceladas gratuitamente
até às 17h00 locais do dia anterior à reserva. Após este horário a reserva será cobrada
a 100%;
Por condições meteorológicas adversas e caso a Boost Portugal verifique que não
existem as condições mínimas de segurança, é possível reagendar no próprio dia,
mediante disponibilidade de horário.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:




Em caso de dúvidas: (+351) 910 802 000 ou reservas@boostpotugal.com
Mais informações em www.boostportugal.com
Horário de funcionamento: todos os dias das 9h30 às 18h30. Encerra na tarde dos dias
24 e 31 de Dezembro e ainda nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.

