Condições Gerais Eventos de Grupos superiores a 6 pessoas

Organização
ANTIGA PORTUGUEZA, Unipessoal, Lda, com sede na Avenida Urbano Duarte, lote 7,
6º B, 3030-250 Coimbra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Coimbra, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 513 040 676, com o
capital social de 33.250 euros(trinta e três mil duzentos e cinquenta euros), RNAAT Nº
144/2014.
Reservas
As reservas devem ser efetuadas por escrito e só serão consideradas efetivas após
pagamento integral do preço total do evento.
Pagamento: 50% no ato da reserva; restantes 50% até 20 dias antes da data do início
do evento.
Mínimo de Participantes
Todos os eventos estão sujeitos a um número mínimo de participantes definido pela
ANTIGA PORTUGUEZA. Sempre que o número de participantes for insuficiente, a
ANTIGA PORTUGUEZA reserva-se o direito de cancelar o evento devolvendo aos
Clientes as quantias já pagas, sem que seja obrigada ao pagamento adicional de
qualquer indemnização.
Preços
Os preços indicados já incluem IVA às taxas legais.
Cancelamentos
A ANTIGA PORTUGUEZA reserva-se o direito de anular qualquer evento ou programa
por:
1. inexistência de um número mínimo de participantes ;
2. factos alheios à sua vontade, tais como: más condições climatéricas, atrasos
imprevistos.
3. incumprimento de serviços de terceiros, nomeadamente greves, indisponibilidade de
alojamentos e meios de transporte contratados, entre outros.
Nas circunstâncias indicadas em 1., 2. e 3. o Cliente poderá optar pelo reembolso das
quantias já pagas ou aceitará outro evento sugerido pela ANTIGA PORTUGUEZA, com
a respetiva variação de preço(caso exista).
O cancelamento de qualquer reserva por parte do Cliente obriga-o ao pagamento de
15%, 30%, ou 75% do preço total do evento consoante o cancelamento seja efetuado
com antecedência de 45, 30, 15 ou menos dias da data do início do evento.
Alterações
A ANTIGA PORTUGUEZA pode alterar os itinerários de eventos, substituir meios de
transporte previstos, por outros de categoria e localização similar sempre que se
verifiquem situações imprevistas alheias à sua vontade nomeadamente, condições
climatéricas, incumprimento de serviços contratados a terceiros, greves, avarias, danos
e atrasos nos meios de transporte.
Seguros
A responsabilidade da ANTIGA PORTUGUEZA está garantida por seguros exigidos
pela Lei Portuguesa.
Validade
Os conteúdos aqui mencionados são válidos a partir de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de
Dezembro de 2015.
Legislação e Jurisdição:
1. A todos os litígios emergentes da interpretação ou execução das presentes
Condições Gerais aplicar-se-á a legislação portuguesa.
2. Todos os litígios emergentes da interpretação ou execução das presentes Condições
Gerais serão dirimidos no Tribunal da Comarca de Coimbra, com expressa renúncia a
qualquer outro.

