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O-BUS 

CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 
1. Objecto: 

As presentes Condições Gerais contratuais estabelecem os termos e 
condições da prestação de serviços de viagem sob a marca O-BUS pela 
O-JETS, Lda. (adiante designada por O-BUS) ao Cliente.  

2. Reservas: 

2.1 A reserva dos serviços deve ser efetuada pelo Cliente com 45 dias 
de antecedência da data de início dos mesmos, salvo acordo em 
contrário com a O-BUS.  

2.2 A reserva final é validada após recebimento pela O-BUS da 
confirmação por escrito dos serviços e do pagamento previsto na 
proposta/orçamento de serviços pelo Cliente. 

2.3 O Cliente deverá confirmar, antes de aceitar a proposta/
orçamento, se todos os detalhes da viagem/reserva estão corretos 
e completos e informar, de imediato, qualquer desconformidade 
que seja detetada. O cliente deverá informar todos os requisitos 
que pretende ver assegurados aquando da prestação de serviços 
contratada. 

2.4 O Cliente não poderá acordar com o motorista do autocarro 
qualquer alteração ao programa, não tendo aquele qualquer poder 
para vincular a O-BUS, seja por que motivo for. 

2.5 Tratando-se de reservas para eventos desportivos, festivais de 
música, eventos políticos ou outros eventos relevantes, o Cliente 
deverá, no momento da reserva, informar a O-BUS do propósito da 
reserva, uma vez que poderão existir requisitos legais ou outros que 
afetem a reserva. No caso de não ser prestada a informação 
referida anteriormente, a O-BUS poderá cancelar a reserva, sem 
obrigação de reembolso de valores já pagos pelo Cliente ou 
pagamento qualquer compensação ao mesmo.  No caso de 
restrições à circulação, quaisquer alterações daí decorrentes não 
darão qualquer direito de indemnização ao cliente. 

2.6 Quaisquer alterações à reserva deverão ser solicitadas por escrito 
pelo Cliente à O-BUS e ficam dependentes de confirmação escrita 
desta última, podendo determinar a alteração do preço dos 
serviços. 
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3. Orçamento / Preço: 

3.1 Os orçamentos/preços dos serviços são calculados caso a caso e são 
transmitidos por escrito pela O-BUS ao Cliente. 

3.2 Os orçamentos/preços são elaborados tendo em consideração os 
custos operacionais à data da sua elaboração. No caso do início da 
viagem ocorrer mais de 30 dias após a apresentação do orçamento, 
a O-BUS reserva o direito de imputar ao Cliente qualquer aumento 
de custos operacionais (ex. combustíveis; portagens; taxas). 

3.3 Salvo indicação expressa no orçamento, os preços têm subjacente a 
utilização de um único motorista. No entanto, para trajetos ou 
períodos mais longos poderá ser legalmente necessária a utilização 
de um segundo motorista, reservando a O-BUS, nesse caso, o direito 
de rever o orçamento, devendo informar o Cliente de qualquer 
valor adicional dai resultante. 

3.4 O preço poderá ser revisto no caso de qualquer alteração ao 
número de passageiros inicialmente estabelecido e constante da 
reserva.  

3.5 A O-BUS reserva o direito de cobrar qualquer serviço adicional que 
venha a ser efetivamente prestado, incluindo o aumento de tempo, 
quilometragem ou paragens relativamente ao previsto na reserva.  

3.6 A O-BUS reserva o direito de substituir o autocarro apresentado no 
orçamento (máximo 45 passageiros), mas no caso do autocarro 
substituto não apresentar as mesmas características, o preço será 
ajustado em conformidade, podendo o Cliente, em alternativa, 
proceder ao cancelamento da reserva sem qualquer penalização.  

3.7 A O-BUS poderá estabelecer um número mínimo e/ou máximo de 
participantes na viagem, podendo cancelar a viagem caso o número 
de participantes viole os referidos limites. Não são considerados no 
número mínimo ou máximo de participantes as crianças e os adultos 
para os quais tenham sido previamente acordadas condições 
especiais.  

3.8 Atendendo à natureza dos serviços a prestar, poderá ser exigido ao 
Cliente a prestação de uma caução para garantir o integral 
pagamento de qualquer valor que venha a ser devido pelo Cliente 
ou passageiros, designadamente o pagamento do preço dos 
serviços, incluindo serviços adicionais, de quaisquer danos no 
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autocarro ou bens da O-BUS. 

4. Pagamento: 

4.1  As condições de pagamento do preço dos serviços de viagem serão 
definidas na proposta/orçamento da O-BUS, devendo, na sua falta, 
o preço ser pago nos seguintes termos: 
− 40% do preço total – com a confirmação da reserva dos 

serviços; 
− 60% do preço total – até 7 dias úteis antes da data de início da 

prestação de serviços. 
OU 

− 100% do preço total – com a confirmação da reserva dos 
serviços, no caso desta ser efectuada com menos de 7 dias 
úteis de antecedência da data de início da prestação dos 
serviços; 

 4.2 Condições Especiais 
Por imposição contratual do operador de transporte de passageiros 
e/ou outros fornecedores, a O-BUS poderá estabelecer outras 
condições de pagamento que serão devidamente informadas por 
escrito aquando da confirmação da reserva. 

4.3  Modo de pagamento 
Transferência bancária ou por cartão de crédito (VISA e 
Mastercard). Quando o pagamento for efectuado por cartão de 
crédito será cobrada uma taxa de 2,5% (ou outra previamente 
acordada) sobre o valor do pagamento. 

4.4  Exceções 
4.4.1 As condições de pagamento podem ser alteradas 
dependendo das condições específicas apresentadas por 
operador e/ou ouros fornecedores, sendo responsabilidade da O-
BUS transmitir essas mesmas condições ao Cliente. 

4.4.2 As condições de pagamento podem ser alteradas por 
comum acordo entre a O-BUS e o Cliente. 

5. Política de cancelamento: 

5.1 No caso de cancelamento de reservas pelo Cliente, serão aplicadas 
as seguintes penalizações: 

- 45 dias antes do início - sem penalizações; 
- Entre 44 dias e 30 dias do início -10% do preço total; 
- Entre 29 dias e 15 dias do início -25% do preço total; 

   - Entre 14 dias e 7 dias do início - 50 % do preço total;  
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   - Entre 6 dias e 3 dias do início – 75% do preço total; 
   - Na véspera ou no dia do início – 100% do preço total. 
  

5.2 A política de cancelamento poderá ser alterada dependendo das 
condições específicas apresentadas pelo operador de transporte de 
passageiros e/ou outros fornecedores, sendo responsabilidade da O-
BUS transmitir essas mesmas condições ao Cliente. 

5.3 As condições de cancelamento podem ser alteradas por comum 
acordo entre a O-BUS e o Cliente. 

6. Utilização do autocarro 

6.1 O Cliente/Passageiros devem comportar-se convenientemente em 
todos os momentos com especial atenção em não causar qualquer 
dano ou sujidade no interior do O-BUS.  

6.2 O motorista do autocarro poderá recusar a entrada ou exigir a saída 
de qualquer passageiro que tenha comportamento inapropriado ou 
que não esteja em condições de viajar (ex: embriaguez, doença, 
etc). 

6.3 O motorista do autocarro poderá, ainda, recusar-se a continuar a 
viagem no caso de entender que algum(ns) passageiro(s) poderão 
pôr em risco a segurança de outros, de bens ou do próprio 
autocarro. Neste caso, a O-BUS reserva o direito de cancelar as 
restantes atividades, não podendo ser responsabilizada por 
qualquer prejuízo que daí resulte para o Cliente/Passageiros, nem 
pelo reembolso de qualquer valor ou pagamento de qualquer 
compensação ao Cliente.  

6.4 O Cliente deverá assegurar que todos os passageiros se encontram 
no(s) local(ais) de recolha na(s) hora(s) indicada(s) na reserva.  
Atrasos superiores a 30 minutos, poderão implicar o cancelamento 
da viagem ou a alteração do programa contratado, não podendo a 
O-BUS ser responsabilizada por qualquer prejuízo que daí resulte 
para o Cliente/Passageiros, nem pelo reembolso de qualquer valor 
ou pagamento de qualquer compensação ao Cliente.  
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, no caso de atraso 
de passageiro(s) em qualquer recolha relativamente ao horário 
previsto na reserva, o Cliente ficará responsável por quaisquer 
custos e/ou serviços adicionais que sejam necessários para 
assegurar a viagem/programa contratado, incluindo, sem limitação, 
os custos de eventual necessidade de substituição do veículo ou de 
motorista adicional.  

6.5 É proibido: 
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  - Fumar no interior do autocarro; 
  - Transportar produtos inflamáveis;  
  - Transportar animais; 

- Trazer comida ou bebidas a exceto se devidamente autorizadas 
  - Retirar ou manusear quaisquer equipamentos sem autorização 

para tal 

6.6 O Cliente deverá informar a O-BUS, no momento da reserva, sobre 
a bagagem que pretende transportar. A capacidade de transporte de 
bagagem no autocarro é limitada, pelo que a O-BUS não assegura 
qualquer disponibilidade de transporte de bagagem que não tenha 
sido por si confirmada previamente por escrito. 

6.7 O motorista tem total autoridade para decidir a bagagem e 
pertences que podem ou não ser transportados no autocarro, não 
podendo a O-BUS ser responsabilizada por qualquer recusa de 
transporte de bagagem ou pertences pelo motorista. 

6.8 O Cliente/Passageiros não deverão deixar quaisquer bagagem ou 
pertences no autocarro, ainda que este esteja fechado ou sob 
supervisão do motorista. 
A O-BUS não é responsável por qualquer dano ou perda de bagagem 
ou pertences do Cliente/Passageiro que sejam transportados no 
autocarro. 
A bagagem ou pertences achados no autocarro permanecerão com o 
operador durante o período de 30 dias, para que sejam reclamados 
pelo Cliente/Passageiro. 

6.9 A definição do trajeto/rotas da viagem é livremente definido pela 
O-BUS, salvo no caso do Cliente ter solicitado um especifico 
trajeto/rota no momento da reserva. 

6.10 Todos os locais de paragem do autocarro e trajetos/rotas da viagem 
devem ser adequados ao autocarro. No caso de não serem 
adequados, o motorista avisará o Cliente/Passageiros do local mais 
próximo que apresente condições para a paragem ou o trajeto/rota 
possível. 

6.11  Qualquer alteração do trajeto/rota que seja solicitada pelo Cliente 
ao motorista fica ao livre arbítrio do motorista, podendo ser 
cobrado ao Cliente os custos e/ou serviços adicionais daí 
decorrentes, incluindo os resultantes de aumento do tempo, 
quilometragem ou paragem, bem como de eventual necessidade de 
substituição do veículo ou de motorista adicional. 

6.12 A O-BUS poderá apresentar uma estimativa de horários da viagem, 
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mas não poderá garantir que a viagem seja cumprida nesses 
horários, designadamente em virtude de trânsito, acidentes, 
condições meteorológicas adversas, anomalia técnica ou outras 
situações fora do seu controlo, não podendo ser responsabilizada 
por qualquer incomodo ou prejuízo daí decorrente para o Cliente/
Passageiros. 

6.13 Sempre que necessário, serão efetuadas as paragens do autocarro 
necessárias para assegurar o cumprimento das regras legais 
relacionadas com o descanso do motorista. Durante esses períodos, 
os passageiros ficam sob a responsabilidade do Cliente, não 
podendo a O-BUS ser responsabilizada por quaisquer incómodos ou 
prejuízos sofridos pelos passageiros que não acatarem as instruções 
do Cliente. 

 O trabalho de condução do motorista tem de observar o 
Regulamento Europeu (CE) Nº 561/2006 (tempos de condução e 
descanso): 
- Amplitude de trabalho diária máxima regular do motorista - 

13h00 (tempos de condução mais pausas) 
- Tempo de condução diária máximo regular - 09h00 
- Condução máxima continua - 4h30 
- Descanso diário regular - 11h00 
- Amplitude máxima de condução em tripulação múltipla - 21h00, 

seguidas de 9h00 de descanso 

6.14 No caso de se verificarem danos no Autocarro ou bens da O-BUS 
imputáveis ao Cliente/Passageiros, o Cliente fica responsável pelo 
pagamento à O-BUS do custo que a O-BUS vier a incorrer com a 
reparação desses danos e outros prejuízos daí decorrentes, ficando, 
desde já, previstos o custo dos seguintes elementos: 

  - Danos nos assentos (quebra, rutura, sujidade) - € 350 por 
assento; 

  - Danos na mesa - € 450,00 por unidade; 
  - Danos nas cortinas da janela ou sujidade - € 150,00 por cortina; 

- Danos, sujidade na alcatifa será calculado mediante o custo 
real com apresentação de custo de limpeza/substituição do 
fornecedor – Preço indicativo € 1.000,00 Euro por secção; 

  - Quebra de vidros - € 1.300,00 por janela. 

6.15 Para além do previsto nas presentes condições gerais, o Cliente/
Passageiros estão obrigados a cumprir integralmente os termos e 
condições de prestação de serviços do operador de transporte e de 
outros fornecedores, que lhes sejam apresentados por aqueles ou 
pela O-BUS. 

7. Reclamações 
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7.1 Todas as reclamações devem ser transmitidas de forma imediata 
junto dos responsáveis O-BUS, de forma a desencadear todos os 
procedimentos que permitam atuar em conformidade.   

7.2 Caso persistam reclamações, estas devem ser apresentadas por 
escrito no prazo máximo de 20 dias após o fim dos serviços da O-
BUS. 
Solicita-se a apresentação de documentos que sustentem a 

reclamação. 

8. Informação aos Passageiros 

O Cliente compromete-se a informar todos os passageiros sobre as 
presentes Condições Gerais e quaisquer outras que sejam estabelecidas 
pelas partes, incluindo as condições de cancelamento. 

9. Responsabilidade 

9.1  A responsabilidade da O-BUS tem como limite máximo os montantes 
previstos no Regime Jurídico de Atividade das Agências de Viagens e 
Turismo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de Agosto. 

  
9.2  A responsabilidade da O-BUS encontra-se garantida por contrato de 

seguro de responsabilidade civil celebrado com a Companhia de 
Seguros Zurich, com a apólice 7794597, no montante de € 
75.000,00 de responsabilidade civil, nos termos da legislação em 
vigor. 

9.3  A responsabilidade do operador de transporte de passageiros está 
coberta por seguro de responsabilidade civil, bem como o autocarro 
por seguro automóvel, nos termos da legislação em vigor. 

9.4 A O-BUS não poderá ser responsabilizada no caso de atraso na 
chegada ao destino causado por trânsito, acidentes, condições 
meteorológicas adversas, ou outras situações fora do seu controlo, 
devendo estes fatores serem tidos em consideração pelo Cliente 
quando indica os horários pretendidos na realização da reserva. 

9.5 A O-BUS não poderá ser responsabilizada no caso de não chegada ao 
destino no horário indicado, nem pelo atraso na chegada a eventos, 
não podendo o Cliente/Passageiros reclamarem à O-BUS qualquer 
reembolso do custo de bilhetes para os referidos eventos. 

9.6 No caso de avaria ou outro motivo que impeça a utilização do 
autocarro, a O-BUS desenvolverá todos os esforços para encontrar 
uma solução alternativa, designadamente substituindo o autocarro 
por outro com características que sirvam os propósitos da reserva. 
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No caso de não ser possível, a O-BUS devolverá ao Cliente os 
valores recebidos deste, não podendo ser responsabilizada por 
qualquer incomodo ou prejuízo que o cancelamento venha a causar 
ao Cliente/Passageiros. Caso o serviço já tenha sido parcialmente 
realizado, a devolução será efectuada pro rata em função dos 
serviços não prestados. 

11. Alterações  

As presentes Condições Gerais podem ser alteradas a qualquer 
momento pela O-BUS, apenas produzindo efeitos sobre os serviços 
prestados após a sua entrada em vigor. 

12. Lei aplicável e Jurisdição 

As presentes Condições Gerais e a prestação de serviços de viagem pela 
O-BUS regem-se em todos os seus aspetos pela lei portuguesa e estão 
sujeitos à jurisdição portuguesa, estabelecendo-se, em caso de litígio, 
como competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 

13. Dados para pagamento 

O pagamento das faturas referentes aos serviços de viagem deverá ser 
efetuado por transferência bancária internacional, para a seguinte 
conta bancária da O-BUS: 

Banco:  Montepio Geral 

IBAN: PT50 0036 0041 9910 0394 94322 

BIC/SWIFT: MPIOPTPL 

 

Aceitação: 

O-JETS, LDA. (O-BUS)     CLIENTE 

______________________________   
_______________________________ 

Data: _________________________   Data: 
__________________________ 


