
 

 
Processo de Reserva e Condições de Pagamento 

 
1. As reservas são efectuadas por email e consideradas por ordem de chegada. 
2. Após o nosso email de confirmação de disponibilidade, deve enviar todos os documentos solicitados e proceder a 

confirmação da reserva com o pagamento de 1000€. Só faremos a reserva com os fornecedores após recebermos a 
confirmação de pagamento por parte do nosso banco. Por favor lembre-se que se demorar muito, alguns dos 
serviços podem já não se encontrar disponíveis. 

 
3. Após a reserva confirmada iremos elaborar todo o material detalhado para lhe enviar. Junto com esse envio 

solicitamos o pagamento de 50% do valor remanescente. 
 
4. O restante pagamento deverá ser feito até 45 dias antes da data do inicio do tour, para que possamos enviar os 

vouchers. 
 
5. Após a confirmação do pagamento enviaremos os últimos dados para o encontro antes do inicio do Tour 
 
6. Se não recebermos o pagamento final na data prevista, vamos considerar a reserva cancelada. Aplicar-se-á a nossa 

política de cancelamento 
 
7. Após notificado para a realização de um pagamento, o cliente tem 10 dias úteis para proceder à sua regularização, 

passado esse prazo a ADV Moto Tours deixa de garantir a sua vaga e reserva-se ao direito de cancelar a sua 
inscrição. 

 
8. As fotos e vídeos produzidos num tour pela ADV Moto Tours são propriedade da mesma. Os direitos de autor são 

detidos pela ADV Moto Tours. A ADV Moto Tours está autorizada a usar todo esse material para motivos de 
publicidade e marketing, incluindo imagens onde podem ser reconhecidos membros individuais dos tours, sem que 
o membro tenha direito a fazer qualquer reclamação contra a ADV Moto Tours pelo uso deste material. 

 
Política de Cancelamento 

 
1. Valor de confirmação de reserva não reembolsável. 

2. Se cancelar 30 dias antes do inicio do tour devolveremos 50% do valor já cobrado. 

3. Se cancelar a menos de 30 dias do inicio do tour será cobrada a totalidade da sua viagem. 

4. Se não cancelar (no-show) o valor total da viagem será cobrado. 

5. A ADV Moto Tours pode cancelar um Tour caso não tenha o numero de participantes necessário para a sua 
realização, deve faze-lo 60 dias antes e devolverá a totalidade do valor já pago pelo participante. 

 

Formas de Pagamento 
 

A ADV Moto Tours aceita pagamentos através de transferência bancária nacional e internacional. 

 

Aluguer de motos para os Tours ADV Moto Tours 
 

As condições Gerais de Aluguer são estipuladas pelo nosso fornecedor de motos e podem ser consultadas no seu site 
aqui. 

 

http://advmototours.pt/adv_termosecondicoes_amoto.pdf

