
 
TERMOS E CONDIÇÕES DE VIAGEM DA EDELWEISS BIKE TRAVEL REISE GMBH 
Estes termos e condições compõe uma parte integral de contrato de viagem acordados entre o cliente e a Edelweiss Bike Travel Reise Gmbh 

(referida daqui por diante como EBTR). Quaisquer condições especiais e itinerários detalhados em nossas diversas ofertas de viagem estão, no 
entanto, precedidas e sujeitas em qualquer caso a estes Termos e Condições. Quaisquer referências a precedentes de lei estabalecidos abaixo 

referem-se e estão sujeitas às leis Austríacas. 

 
 
I.  TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE DE VIAGEM (ARB 199 2) 
Adaptação à emenda do Ato de Proteção ao Consumidor, Gazeta de Lei Federal 247/93 e à emenda de lei 

de Direito de Garantia, Gazeta de Lei Federal I No. 48/2001. Juntamente discutido pelo corpo do conselho de 
política do consumidor do Ministério Federal Austríaco para Saúde, Desporto e Proteção ao Consumidor de acordo 
com o artigo 73 subseção 1 do Ato Regulamentar de Comércio e Indústria de 1994 [Gewerbeordnung] e artigo 8 do 
regulamento do Ministério Federal para negócios econômicos em sua versão datada de 1994 em suas provisões 
referentes à regulamentação do exercício da indústria de viagens de turismo [Ausübungsvorschriften für das 
Reisebürogewerbe] (atualmente artigo 6, de acordo com a Gazeta de Lei Federal II No. 401/98). A EBTR pode atuar 
como agente (seção A) e/ou como operadora turística (seção B). O agente é obrigado a esforçar-se para organizar e 
prover serviços de terceiros (operadoras, transportadoras, hotelaria, etc.). A operadora turística é a empresa que 
realiza a oferta de diversos produtos na forma de um preço de pacote turístico (pacote de férias/organização de 
viagem) ou promentedo entregar serviços turísticos individuais como serviços de conta própria e, para este 
propósito, normalmente oferecendo sua própria gama de folhetos, propagandas, etc. No caso de  um serviço 
terceirizado ser providenciado (ex. Viagem opcional a um resort de férias), uma empresa agindo como operadora 
turística pode também agir como agente caso refira-se a esta função como agente. As seguintes condições 
constituem um texto contratual normalmente utilizado por agentes de viagem e agências (seção A) ou por 
operadoras de turismo (seção B) de forma a firmar acordos de contrato com seus clientes/viajantes (nota: no sentido 
do Ato de Proteção ao Consumidor), e eles estão por meio deste estabelecidos como partes deste contrato. 

As condições especiais 
- concernentes às operadoras turísticas utilizadas, - das transportadoras utilizadas (ex. trem ônibus, avião, 

navio) e – dos outros prestadores de serviços utilizados hão de prevalecer. 
 
A. EBTR ATUANDO NA FUNÇÃO DE AGENTE 
As seguintes provisões são concernentes à base contratual (contrato de agente) estabelecidas entre a EBTR, 

atuando na função de agente, e seus clientes: 
1. Do estabelecimento da reserva/contrato 
A reserva poderá ser realizada da forma escrita, por telefone ou verbalmente. A EBTR haverá de confirmar 

imediatamente as reservas efetuadas de forma verbal ou as reservas por telefone de forma escrita. As agências de 
viagem deverão se utilizar de formulários de reserva contendo todos os detalhes necessários acerca do pedido do 
cliente e também a devida referência à propaganda do programa (catálogo, panfleto, etc.) constituindo assim a base 
da reserva. 

A respeito aos seus próprios serviços ou serviços contratados, o agente deve – de acordo com o parágrafo 6 
das provisões concernentes ao exercício da indústria de agentes de turismo – remeter a este aplicável TERMOS E 
CONDIÇÕES GERAIS DE VIAGEM. No caso de haver diferenças nos termos e condições gerais de viagem, ele 
deve assinalar e alertar o cliente acerca destas diferenças e entregá-las antes da conclusão do contrato. Em caso de 
contrato de serviços de contratados estrangeiros (prestadores de serviço, operadoras de turismo), a lei estrangeira 
poderá também ser aplicável. A pessoa, que finaliza a reserva para si mesmo ou para um terceiro, há de ser tido 
como o contratante principal e, a não ser que tenha sido estabelecido a priori o contrário, estará de acordo com as 
obrigações de seu contrato junto à EBTR (pagamentos, cancelamento de contrato, etc.). No curso da reserva, a 
EBTR poderá requisitar uma taxa de serviço e um depósito (mínimo). O saldo restante e a compensação de gastos 
financeiros (gastos telefônicos, custos de fax, etc.) deverão ser quitados até a data de entrega dos documentos de 
viagem (nestes não estão inclusos documentos pessoais) da respectiva operadora de turismo ou provedora de 
serviços na agência de turismo. Imediatamente após a entreda em vigor do contrato, as organizações de turismo 
aceitando reservas são obrigadas a comunicar a confirmação acerca do contrato de viagem ao viajante (confirmação 
de viagem). 

 
2. Informação e outros serviços incidentais 
2.1 Informações sobre passaporte, visto, moeda estrangeira, alfândega e regulamentações sanitárias 



Será presumido o conhecimento do cliente sobre a necessidade de portar um passaporte válido para viagens 
ao exterior. A EBTR deverá informar ao cliente sobre necessidades adicionais concernentes a passaportes 
estrangeiros, vistos e provisões sanitárias para entrada e – mediante pedido – acerca de moedas estrangeiras e 
regulamentações de alfândega caso elas possam ser obtidas na Áustria. O cliente pessoalmente é responsável pela 
observação e respeito a estas regulamentações. Caso possível, a EBTR poderá – mediante a devida compensação – 
providenciar os trâmites necessários à obtenção de algum visto necessário. À pedido, a EBTR poderá – caso possível 
– fornecer informações sobre regulamentos especiais para estrangeiros, apátridas, bem como para pessoas que 
possuam dupla cidadania.  

2.2 Informações acerca de serviços de viagem 
A EBTR é obrigada a apresentar para o cliente da operadora de turismo ou provedora de serviços ao seu 

melhor conhecimento na forma que estes serviços estão relacionados às características do contrato providenciado e e 
às condições no local de destino. 

3. Condições legais e responsabilidade 
A responsabilidade da EBTR como agente está limitada a: 
- à cuidadosa escolha da respectiva operadora de turismo e/ou prestador de serviço bem como pela 

cuidadosa análise do benefício da experiência; 
- aos preparativos apropriados de serviços incluindo a correspondente informação ao cliente e à entrega dos 

documentos de viagem; 
- o encaminhamento de demonstrativos de avisos, declarações de intenção e pagamentos entre o cliente e a 

empresa da qual serviços foram adquiridos e vice versa (tal qual mudanças ao serviço contratado, avisos de 
cancelamento, etc.). A EBTR não se responsabiliza pela execução do serviço providenciado. Juntamente com a 
confirmação de viagem, a EBTR deve notificar o cliente sobre o nome da empresa (nome do produto) e o endereço 
da operadora de turismo e – caso aplicável – de uma seguradora caso esta informação já não esteja inclusa no 
folheto, catálogo ou quaisquer outros meios de propaganda. Caso ela não o faça, ela estará se responsabilizando 
perante o cliente como operadora e/ou provedora de serviço. 

4. Deficiências de desempenho 
No caso da EBTR violar suas obrigações estipuladas neste contrato, ela deverá responsabilizar-se diante do 

cliente pelo dano resultante a não ser que esta prove que não agiu intencionalmente e nem de maneira 
grosseiramente negligente. No caso de violações contratuais devido a negligências ordinárias, a EBTR é obrigada a 
indenizar o cliente pelo dano resultante até o limite da comissão paga à EBTR pelo negócio adquirido. 

 
B. EBTR ATUANDO NA FUNÇÃO DE OPERADORA DE TURISMO 
As provisões abaixo constituem as bases contratuais – daqui por diante referidos como contrato de viagem 

– concluídos entre o a parte contratante e a EBTR na função de operadora de turismo diretamente ou através de um 
agente. No caso de um contrato direto, as obrigações do agente analogamente aplicar-se-ão à operadora de turismo. 
A EBTR aceita o relevante TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VIAGEM, à excessão de diferenças destacadas 
em todo os seus documentos de propaganda detalhados de acordo com o parágrafo 6 das provisões relativas à 
regulamentação do exercício da indústria de viagens de turismo (Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe). 

1. Reserva / Validade do contrato 
As seguintes provisões formam a base do contrato – deste momento em diante referida como contrato de 

viagem – concluída entre o requerente da reserva e a EBTR na função de operadora de turismo de forma direta ou 
através de um agente. No caso de um contrato realizado de forma direta, as obrigões de agente  analogamente 
aplicar-se-ão à operadora de turismo. A EBTR aceita os TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VIAGEM 
aplicável, à excessão dos casos especiais destacados em todo o seu material de propaganda de acordo com o artigo 6 
da regulamentação das provisões referente ao exercício da indústria de agentes de turismo (Ausübungsvorschriften 
für das Reisebürogewerbe). 

2.  Mudança de identidade do viajante 
O contrato de viagem entra em vigor entre o requerente e a EBTR caso as partes estejam de acordo com as 

partes materiais do contrato (preço, serviço e data). Isto resulta em direitos e deveres para o cliente. 
2.1. Atribuição de reinvidicação ao serviço de viagem 
É presumido que seja do conhecimento do cliente que um passaporte válido é necessário para viagens ao 

exterior. A EBTR deverá informar ao cliente sobre provisões adicionais de passaportes internacionais, vistos e 
certificados médicos e – sob requerimento – sobre moedas estrangeiras e regulamentos de alfândega caso seja 
possível obtê-las na Áustria. O cliente pessoalmente é responsável pelo cumprimento destas regulamentações. Se 
possível, a EBTR irá – pelo pagamento de tarifa aplicável – providenciar a execução do visto necessário. A pedido, 



a EBTR irá – caso possível – fornecer informações sobre regulamentações especiais para estrangeiros, pessoas 
apátridas, bem como pessoas que possuam dupla nacionalidade. 

2.2 Informações à respeito dos serviços de viagem 
A EBTR é obrigada a apresentar para o cliente o serviço do operador de turismo ou do provedor de serviço 

ao melhor de seu conhecimento ao que tal serviço esteja relacionado às características do contrato estabelecido e às 
condições do local de destino. 

3. Conteúdo do contrato, informações e outros serviços incidentais 
Em adição às obrigações informativas também aplicáveis ao agente (informações sobre passaporte, visto, 

moeda estrangeira, alfândega e certificados médicos), a EBTR deve prover informações suficientes sobre o serviço 
oferecido. Os descritivos sobre os serviços no catálogo e/ou folheto vigente no momento da reserva, bem como 
outras informações lá contidas são as matérias sujeitas ao contrato de viagem, a não ser que um diferente acordo 
tenha sido feito no momento da reserva. É, no entanto, recomendável que se tenha tais acordos gravados de forma 
escrita. 

4. Viagens que incluam riscos especiais 
Caso as viagens incluam riscos especiais (ex. expedições), A EBTR não se responsabiliza pelas 

consequências de riscos especiais que excedam o escopo de suas obrigações. A obrigação do operador de turismo de 
preparar minuciosamente a viagem e selecionar minuciosamente as pessoas e empresas responsáveis pela execução 
de serviços de viagens individuais se mantém inalterado. 

5. Bases legais no caso de impedimentos de performance 
5.1. Garantia 
Caso o serviço não tenha sido executado ou tendo sido executado e forma incompleta, o cliente tem o 

direito de requisitar sua garantia. O cliente concorda que ao invés de uma reinvidicação de rescisão de contrato ou 
por uma redução no preço, a EBTR tem o direito de providenciar – dentro de um período razoável de tempo – um 
irrepreensível serviço ou aprimorar o serviço incompleto. A remediação pode ocorrer pela remoção da falha ou pelo 
provisionamento de um serviço substituto de igual ou melhor qualidade sujeito ao explícito consentimento do 
cliente. 

5.2. Compensação 
Caso a EBTR ou seus assistentes violem as obrigações contratuais de seu relacionamento intencionalmente 

ou por negligência, a EBTR é obrigada a compensar o dano causado. À sua extensão, a EBTR é responsável pelas 
pessoas suas empregadas e por elas responsável – exceto em casos de danos pessoais – caso não consiga provar de 
forma intencional ou deliberadamente negligente. 

À excessão de casos de negligência deliberada e intencional, a EBTR não poderá ser responsabilizada por 
objetod que usualmente não são trazidos juntos a não ser que tais objetos tenham sido tomados por custódia em 
circustâncias sabidas. O cliente é portanto alertado a não carregar objetos de valor especial. Além do mais, é 
recomendado que se mantenham guardados de forma organizada todos os objetos que tenham sido trazidos consigo. 

5.3. Notificação de falhas 
O cliente deve informar imediatamente aos representantes da EBTR sobre cada falha de performance do 

contrato que ele observe durante a viagem. Isso implica que o cliente tenha notificado o representante da EBTR e 
que este esteja presente no local sem maiores problemas. Caso esta notificação do cliente seja omitida, isto não 
afetará  o direito do cliente de solicitar sua garantia conforme o artigo 5.1. Esta omissão pode, no entanto, ser 
imputada a ele como negligência contributiva e, por conseguinte, diminuir seu ressarcimento por danos. A este 
respeito, a EBTR deve informar o cliente sobre esta obrigação de notificação por escrito diretamente ou via um 
agente. Também, o cliente deverá ter sido notificado ao mesmo tempo que qualquer omissão com relação a esta 
notificação não afetará seu direito de solicitar a garantia sob o artigo 5.1, mas que isso poderá ser imputado como 
negligência contributiva. Caso aplicável e pela falta de um representante no local, é recomendado ao cliente que 
informe ao respectivo provedor de serviços (ex. hotel, companhia aérea) ou a EBTR sobre falhas, bem como para 
solicitar auxílio. 

5.4. Leis especiais de responsabilidade 
 Com relação a vôos, a EBTR será – inter alia – responsável sob a Convenção de Varsóvia e suas 

convenções adicionais, em viagens de trem e ônibus sob o ato de Responsabilidade de Mantenedores de Estradas de 
Ferro e Veículos Motorizados (Eisenbahn und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz). 

6. Declaração sobre possível reinvidicação 
De maneira a simplificar a declaração de responsabilidades, o cliente é orientado a obter uma confirmação 

por escrito à respeito da não realização de serviços ou performance imprópria, respectivamente, e a guardar os 
recibos, evidências e testemunhos. Reinvidicações dos clientes sobre a garantia poderá ser solicitada até 2 anos após 



a execução do serviço. Reinvidicações por danos serão prescritas após 3 anos à partir do dia do conhecimento do 
dano ou da parte ferida. 

No melhor interesse do viajante, é recomendável que as reinvidicações sejam imediatamente declaradas 
após o retorno da viagem diretamente à EBTR ou via a agência de viagens autorizada, conforme as dificuldades com 
relação a evidências devem ser antecipadas sem qualquer atraso. 

7. CANCELAMENTO DO CONTRATO 
7.1. Cancelamento da parte do cliente antes do início da viagem 
a) Cancelamento sem taxas de cancelamento 
À excessão de direitos de cancelamento garantidos pela lei, o cliente pode – sem que a EBTR tenha 

reinvidações contra ele – cancelar o contrato antes do início da prestação de serviço caso componentes materiais do 
contrato, incluindo o preço da viagem, forem mudados em uma quantia considerável. A frustração do propósito 
condicional e/ou o caráter do evento da viagem tal qual um aumento no preço da viagem combinado em mais de 
10% em efeito de acordo com a seção 8.1 acarretará em cada caso numa mudança de contrato. A EBTR é obrigada a 
notificar imediatamente o cliente no caso da mudança de contrato diretamente ou via um agência de viagem 
representante e a simultaneamente instruí-lo com relação nas opções existentes em aceitar a mudança de contrato ou 
em cancelar o contrato; o cliente deve imediatamente exercer a opção escolhida. Caso a ocorrência do evento que 
possibilite o cancelamento por parte do cliente seja devido à má conduta intencional ou negligência da EBTR, a 
EBTR é obrigada a compensar quaisquer danos ao cliente. 

b) Reivindicação de substituição de serviços 
Caso o cliente não se utilize do direito de cancelamento de acordo com a cláusula 7.1(a) e em caso de 

cancelamento por parte da EBTR sem a responsabilidade do cliente, o mesmo poderá – ao invés do cancelamento do 
contrato – requisitar o cumprimento do contrato pelo meio da participação em qualquer outra viagem similar tendo a 
EBTR condições de providenciar este serviço. Aparte do direito a esta opção, o cliente também tem o direito a 
reinvidicação por danos a não execução de contrato, a não ser que seja aplicável a cláusula 7.2. 

c) Cancelamento com taxas de cancelamento 
A taxa de cancelamento é uma porcentagem do preço da viagem e o seu montante dependerá da data do 

aviso de cancelamento e o respectivo tipo de viagem. O preço da viagem ou o preço do pacote é o preço total do 
serviço acordado contratualmente. Em todos os casos não previstos sob a cláusula 7.1(a), o cliente terá – contra o 
pagamento de uma taxa de cancelamento – o direito de cancelar o contrato. No caso das taxas de cancelamento não 
serem razoáveis, elas poderão ser reduzidas em juízo. Dependendo do tipo de viagem, as seguintes taxa de 
cancelamento por pessoa são aplicáveis: 

1. Vôos especiais (charter), IT de grupo (pacotes de tour de grupo utilizando-se de serviços regulares), 
excurssões em ônibus (viagens que durem vários dias): 

Até 30 dias antes da partida: 10%; 29 a 20 dias antes da partida: 25%; 19 a 10 dias antes da partida: 50%; 9 
a 4 dias antes da partida: 65%; à partir de 3 dias (72 horas) antes da partida: 85% do preço da viagem. 

2. IT individual (pacotes individuais de tours utilizando-se de serviços regulares), excurssões em grupo de 
trem  (à excessão de trens especiais): 

Até 30 dias antes da partida: 10%; 29 a 20 dias antes da partida: 15%; 19 a 10 dias antes da partida: 20%; 9 
a 4 dias antes da partida: 30%; à partir de 3 dias (72 horas) antes da partida: 45% do preço da viagem. 

Condições especiais são aplicáveis para acomodações em hotéis, flats de temporada, viagens de barco, 
viagens de um dia de ônibus, trens especiais e vôos agendados com tarifas especiais. Esse últimos deverão estar 
listados no programa específico detalhado. 

Também válidos dentre estes termos estão arranjos de viagens que incluem a utilização de um 
veículo motorizado (veículo alugado ou veículo particular do passageiro). As taxas de cancelamento aplicáveis 
a estes estão listadas na cláusula 2 dos Termos e Condições Especiais de Viagem. 

  Aviso de cancelamento: 
No ato do cancelamento do contrato deve-se prestar especial atenção ao seguinte: O cliente (principal) 

poderá informar a EBTR ou a agência na qual a viagem foi reservada a qualquer momento em que ele queira 
cancelar o contrato. No caso de cancelamento, é recomendável tomar o seguinte procedimento: 

- por carta registrada ou 
- pessoalmente, simultaneamente com uma declaração escrita 
d) No show (não comparecimento) 
O No show (não comparecimento) significa que o cliente não apareceu para o embarque, seja pelo fato 

deste ter decidido não viajar ou caso este perca o embarque por qualquer negligência pela qual ele seja responsável 
ou por qualquer incidente que tenha ocorrido com ele. Caso tenha sido esclarecido que o cliente não pode ou não 
quer utilizar-se do serviço de viagem restante, ele deverá pagar de acordo com o tipo de viagem 85% do preço do 



pacote (ex. vôos especiais) ou 45% do preço do pacote (ex. IT individual). (Não obstante deste instrumento para 
viagens envolvendo veículos veja a cláusula 2.b dos Termos e Condições de Viagens Especiais). Caso as taxas 
acima não sejam razoáveis, elas poderão ser reduzidas em juízo em um caso especial. 

7.2 Cancelamento por parte da EBTR antes da partida 
a) A EBTR será liberada de suas obrigações contratuais caso o número mínimo de participantes 

especificados na descrição da viagem não for atingido e caso o cliente tenha sido notificado sobre o cancelamento 
por escrito dentro dos seguintes períodos ou naqueles mencionados na descrição da viagem: 

- até 20 dias antes da partida em viagens com mais de 6 dias, 
- até 7 dias antes da partida em viagens de 2 a 6 dias, 
- até 48 horas antes da partida em viagens de 1 dia. 
No caso do não preenchimento do número mínimo de participantes ocorrer por má conduta ou negligência 

da EBTR, o cliente tem o direito de requerir uma compensação fixa de acordo com as devidas taxas de 
cancelamento. A inclusão do valor de qualquer dano que exceda este montante não está, no entanto, excluído. 

b) A EBTR estará liberada de suas obrigações contratuais caso seu cancelamento seja por conta de força 
maior, devido a eventos excepcionais e imprevisíveis os quais não podem ser influenciados pela parte que alega a 
força maior e pelas consequências que não poderiam ter sido evitadas a despeito da utilização dos devidos cuidados. 
No entanto, isto não inclui overbooking, mas inclui ordens governamentais, greves, guerra ou situações similares a 
guerra, epidemias, desastres naturais, etc. 

c) Nos casos das cláusulas 7.2(a) e (b), o pagamento do depósito será devolvido ao cliente. O mesmo 
também poderá exercer este direito de acordo com o artigo 7.1(b), 1º parágrafo. 

7.3 Cancelamento por parte da EBTR depois do início da viagem 
A EBTR estará livre de suas obrigações contratuais se dentro do escopo de um grupo de viagem, o cliente, 

a despeito do devido aviso, continuamente perturbar o andamento da viagem por comportamento alarmantemente  
impróprio. Caso tenha sido culpa do cliente, o cliente será obrigado a compensar a EBTR por possíveis danos por 
ele causados. 

8. Mudanças no contrato 
8.1. Mudanças de preços 
A EBTR se reserva o direito de reajustar o preço confirmado no ato da reserva por qualquer um dos 

motivos a seguir caso o período entre a entrada em efeito do contrato e a partida da vaigem seja maior que dois 
meses. Tais motivos incluem somente mudanças no custo do transporte, tais como preço do combustível, as taxas e 
honorários cobrados por certos serviços, como taxas terrestres, taxas de embarque e desembarque em certos portos e 
taxas correspondentes em aeroportos ou as taxas de câmbio a serem aplicadas a um certo pacote. No caso da redução 
do preço por qualquer um destes motivos, esse será repassado para o passageiro. Entre o período de 2 meses da data 
do início do pacote, um aumento nos preços somente poderá entrar em efeito caso os motivos para tal tenham sido 
anteriormente negociados no ato da reserva e esteja especificado no recibo da reserva. 

No período de 2 meses que antecedem a data de partida, o preço discriminado no contrato não poderá sofrer 
aumento. Uma mudança de preço somente poderá ser permitida conquanto respeite os requerimentos acima e 
também que um cálculo exato do novo preço seja fornecido. O cliente deverá ser imediatamente notificado da 
mudança de preço e seus motivos. Caso a mudança de preço seja maior que 10%, o cliente estará apto a pedir o 
cancelamento do contrato sem incorrer no pagamento de taxas de cancelamento. (ver sessão 7.1.a.). 

8.2 Mudanças no seriviço após o início da viagem 
No caso de mudanças no serviço após o início da viagem para a qual a EBTR é responsável, os 

regulamentos tal qual especificados na sessão 5 (bases legais no caso de impedimento de performance) serão 
aplicáveis. – Caso ocorra que, após a partida, uma proporção material dos serviços contratualmente contratados não 
seja ou não possa ser provido, a EBTR deverá – sem custos adicionais – disponibilizar arranjos alternativos para que 
possa se dar prosseguimento à viagem. Caso não seja possível realizar tais arranjos ou caso este não seja aceito pelo 
cliente por um motivo válido, a EBTR deverá, quando apropriado, fornecer ao cliente, sem custos adicionais, um 
transporte equivalente ao ponto de partida, ou para outro ponto de retorno aceito pelo cleinte. Ademais, no caso de 
não-performance ou performance imprópria do contrato, a EBTR é obrigada a assistir o cliente no melhor de sua 
habilidade para tentar solucionar o problema. 

9. Provisão de informação a terceiros 
Mesmo em casos de urgência, informações sobre os nomes dos passageiros e seus paradeiros não serão 

fornecidas a terceiros a não ser que o passageiro tenha explicitamente solicitado a provisão de tal informação. O 
custo acarretado pela transmissão de mensagens urgentes será adicionado à conta do passageiro. Desta forma, os 
passageiros são aconselhados a notificar seus familiares dos exatos endereços de suas férias. 

 



10. Geral 
Seções 7.1. letra c, anteriormente letra b (cancelamento), 7.1. letra d, anteriormente letra c (não-

comparecimento) e também 8.1 (revisão de preço) listados sob a seção B são recomendações associativas opcionais 
sob o 1 Kt 718/91-3 e como tais estão agora registradas sob o 25 Kt 793/96-3 no Resgistro de Convenções. 

 
II. TERMOS E CONDIÇÕES DE VIAGEM ESPECIAIS 
1. Reserva e Pagamento 
No momento em que o cliente se registra para um tour ele/ela está concordando em estabelecer um contrato 

de viagem legalemente vinculado com a EBTR, o qual será aceito pela EBTR caso a EBTR emita uma confirmação 
escrita da viagem. No ato da reserva, o pagamento de um adiantamento de USD 500.00 deverá ser efetuado. O 
balanço restantedo preço do tour deverá ser pago, sem que a EBTR tenha que emitir nenhuma solicitação adicional 
pelo pagamento, até 60 dias antes do início do tour. No caso de arranjos de viagem os arranjos de condições de 
pagamento de outra operadora de turismo ou prestador de serviços envolvidos também se aplicará. A EBTR se 
reserva ao direito de se retirar da prestação de serviço caso o cliente atrase seu pagamento. 

A EBTR somente aceita pagamentos pelos meios de cheque, transferências bancárias ou pagamento via 
cartão de crédito (Mastercard, Visa). Caso o pagamento seja feito por cartão de crédito a EBTR impõe uma taxa de 
processamento de USD 15.00 acrescida ao pagamento do depósito de adiantamento e de USD 95.00 ao em cima do 
restante do pagamento. No caso de uma atribuição sob a cláusula B.2.1 do Termos e Condições Gerais de Viagem 
ou de uma transferência sob a cláusula B.2.2 do Termos e Condições Gerais de Viagem o montante de custos 
adicionais decorrentes deverão equivaler a no mínimo USD 150.00 em cada caso. Um período razoável de tempo 
que permita uma transferência sob a cláusula B.2.2 do Termos e Condições Gerais de Viagem é de pelo menos 14 
dias antes da data de partida. 

2. Condições especiais de viagens envolvendo veículos (VEV) 
 “Viagens envolvendo veículos” (aqui por diante referidas como VEV) significa arranjos de viagem que 

incluam ou requiram a utilização de um veículo movido a motor (um veículo alugado ou o carro particular do 
passageiro). Veículos são, em particular, mas não limitados a motocicletas, scooters, carros particulares e 
snowmobiles. 

a. Taxas de cancelamento para VEV 
Por conta de um desvio da cláusula B.7.1.c. do Termos e Condições Gerais de Viagem, as seguintes taxas 

de cancelamento se aplicaram ao VEV: 
Até 60 dias antes da partida da viagem – USD 300.00. De 59 até 42 dias antes da partida da viagem – USD 

500.00. De 41 a 31 dias antes da partida da viagem – 30% do preço da viagem. De 30 dias antes da partida até o dia 
da partida da viagem – 100% do preço da viagem. 

É recomendado que uma apólice de seguro que cubra cancelamento de viagem seja feita pelo cliente. Uma 
(1) remarcação de reserva feita no mais tardar até 60 dias antes da partida da viagem é possível. Após a remarcação 
a taxa mínima de cancelamento será de USD 500.00 por passageiro. 

b. “Não comparecimento” (“no show”)no caso de viagens envolvendo veículos 
Se, no caso de uma VEV, houver um “não comparecimento” (“no show”) por parte do cliente, tal qual 

definido na cláusula B.7.1.d. do Termos e Condições Gerais de Viagem ou caso o cliente não possa ou não queira se 
utilizar dos sserviços restantes da viagem então ele/ela deverá pagar 100% do preço da viagem. 

c. Aluguel de veículos 
O aluguel de veículo na respectica categoria reservada é parte dos serviços da EBTR. A condição dos 

veículos será na linha das circunstâncias dominantes do referido país. Em nenhum caso serão aceitas reclamações 
para que um novo veículo seja disponibilizado. O cliente deverá estar de posse de uma carteira de motorista válida 
para o veículo alugado de forma a poder tomar posse do mesmo. Essa evidência deverá ser fornecida no início do 
tour. Caso isto não seja respeitado, a EBTR se reserva no direito de não entregar o veículo alugado e excluir o 
passageiro do tour. Em tal circunstância a EBTR não é obrigado a realizar nenhum tipo de reembolso de pagamento 
e não é responsável  por custos adicionais que o passageiro incorra por tal motivo. A especificação dos veículos 
reservados varia de acordo com o tour e do ponto de aluguel. As ilustrações utilizadas pela EBTR em suas brochuras 
promocionais não permite que nenhuma conclusão seja tirada concernentes às especificações dos veículos. 
Informações mais precisas sobre veículos de aluguel e suas especificações podem ser solicitados pela EBTR. Ela irá 
tentar disponibilizar o modelo de veículo desejado pelo participante do tour, mas se reserva ao direito de substituí-lo 
por um modelo compatível no evento de uma situação inesperada tal qual um defeito técnico, acidente, roubo ou 
ocorrência similar. Caso a EBTR se encontre numa posição de não poder disponibilzar um modelo compatível de 
veículo então a EBTR irá reembolsar o participante do tour pela diferença da diária do veículo. Qualquer outra 
responsibilidade da parte da EBTR está assim descartada. Um depósito de segurança será, além do mais, requerido 



no momento da retirada do veículo alugado. O valor do depósito é equivalente ao excedente do valor do seguro 
referente ao veículo que está sendo retirado pelo cliente. Este depósito será reembolsado quando da devolução do 
veículo sem danos. Muitos pontos de retirada exigem um contrato adicional de locação do local que deverá ser 
preenchido no local do ponto de aluguel concernente. Nós iremos, a pedido, enviar tal contrato de locação 
anteriormente à reserva do tour. O período de locação não é interrompido pelo veículo ter se tornado inutilizável 
(independente de quem tenha sido a culpa por isso) ou pela pessoa que realizou o aluguel estar incapacitata de dirigí-
lo. A EBTR não é obrigada a trocar um veículo durante o tour. Caso um veículo alugado apresente um defeito 
técnico então o passageiro é obrigado a reportá-lo ao parceiro local da EBTR imediatamente. 

d. Veículo próprio 
Os participante de um dos trous da EBTR que estejam participando com seus próprios veículos são os 

únicos responsáveis pela sua conformidade com a lei e pela sua perfeita condição técnica. Em caso de não 
cumprimento de tal condição resultará na perturbação da prestação de serviço de EBTR e assim o cliente será 
obrigado a reembolsar a EBTR por qualquer prejuízo que esta última possa incorrer. O cliente deverá se 
responsabilizar por quaisquer custos adicionais provenientes (por exemplo, como recuperação do veículo, segurança 
do veículo, eliminação de defeitos técnicos, etc.). A EBTR não pode oferecer nenhum tipo de seguro de veículos aos 
clientes que decidam participar do tour com seus próprios veículos. 

e. Carteira de motorista e habilidade de manuseio 
No ato da reserva o cliente declara que ele/ela possui uma carteira de motorista válida para o veículo com o 

qual ele fará o tour para o período da viagem e tem a necessária habilidade de manuseio para controlar tal veículo 
durante a rota do tour. O cliente deve imediatamente notificar à EBTR sobre qualquer mudança sobre o seu/sua 
carteira de motorista que possa afetar o seu/sua participação no tour (por exemplo, desqualificação para dirigir). 

Se, por ventura, após o ato da reserva e antes do início da viagem o cliente não venha a possuir uma carteira 
de motorista válida para o período da viagem então, cobrando as taxas de cancelamento listadas nas cláusulas 
B.7.a.c. do Termos e Condições Gerais de Viagem ou, no caso de um arranjo de um veículo de viagem, as taxas 
listadas na cláusula 2.a. dessas condições, a EBTR é isentada de quaisquer obrigações contratuais. 

Caso, após o início da viagem, fique demonstrado que o cliente não possui a carteira de motorista válida 
para o período da viagem ou não possua a habilidade de manuseio necessária para controlar o veículo retirado se 
forma segura nas rotas do tour, então as consequências legais da cláusula B.7.3. do Termos e Condições Gerais de 
Viagem será aplicável. 

f. Requirimentos locais 
O cliente entrará no tráfego rodoviário do destino do tour sob seu/sua inteira responsabilidade e será 

obrigado a respeitar as provisões da regulamentação rodoviária local. Ele/ela deverá se responsabilizar por quaisquer 
penalidades, multas ou cobranças similares incluindo danos pessoais ou à propriedade de terceiros ocasionados pelo 
seu/sua desobediência dos regulamentos de tráfegoo local. 

g. Saúde, ácool e medicamentos 
Pedimos que o passageiro preste atenção ao seu bom estado geral de saúde, correspondente às necessidades 

de cada descrição de tour, sendo que isto é um pré-requisito à sua participação. Participantes do tour que não 
preencham tais pré-requisitos poderão ter sua participação excluída da totalidade do tour ou partes dele sem que 
possa vir a poder reclamar à EBTR por conta disto. A consulta a um médico é recomendada, em todos os casos, 
antes do início de qualquer tour. Caso haja dúvidas com relação ao estado de saúde de qualquer participante do tour, 
então, sob pedido, um certificado médico provando o contrário deverá ser apresentado à EBTR. 

Durante o dia, enquanto o veículo ainda necessite ser dirigido, é vetado ao cliente o consumo de bebidas 
alcólicas e também de remédios que possam afetar o seu/sua capacidade de dirigir. Bebidas alcólicas poderão 
somente ser consumidas depois que o referido dia de tour tenha terminado e o veículo esteja seguramente 
estacionado para pernoite no estacionamento do hotel. As consequências legais da cláusula B.7.3. do Termos e 
Condições Gerais de Viagem aplicar-se-ão em caso de violação desta regra. 

h. Pilotagem off-road (fora de estrada) 
A pilotagem off-road (fora de estrada) fora da rota estabelecida pela EBT em qualquer momento não é 

permitida. O cliente se responsabilizará por danos provenientes da pilotagem off-road (fora de estrada) não 
autorizada em sua totalidade e sem retenção auto-segurada. 

i. Responsabilidade 
O cliente é responsável em todos os casos por todos os danos pessoais e danos à propriedade causados pelo 

seu/sua má conduta intencional ou negligência e deverá indenizar e manter a EBTR incólume quanto a qualquer 
queixa de terceiros que sejam assertivas diretamente à EBTR em conexão a quaisquer lesões e/ou danos. Danos 
causados pela má conduta intencional ou negligência do cliente significa em particularmente (mas não limitada a) 



danos atribuídos a erros de direção, falta de habilidade de manusear o veículo e/ou direção perigosa (por exemplo, 
enpinar a moto, sair com a moto como numa corrida, não respeitar os espaços de segurança entre os veículos, etc.). 

j. Responsabilidade pessoal 
O guia fornecido pela EBTR dará apenas uma rota de pilotagem aproximada, para que o cliente possa 

seguir tal rota sob seu/sua responsabilidade e sendo obrigado a adaptar o seu/sua estilo e habilidade de pilotagem às 
condições existentes. Caso o cliente não esteja na posição de seguir uma determinada rota de pilotagem então ele/ela 
não deverá pilotar adiante nesta rota e imediatamente notificar o respectivo guia. O cliente é pessoalmente 
responsável pelo armazenamento de ítens de bagagem em seu veículo. Qualquer responsabilidade por parte da 
EBTR para tal é excluída. É recomendado que ítens de valor e documentos pessoais não sejam armazenados no 
compartimento de bagagem do veículo. 

3. Quota de quartos 
 Muitos tours possuem um número limitado de quartos individuais disponíveis. Eles são alocados de acordo 

com a ordem em que as reservas específicas por quartos individuais foram efetuadas. Caso a reserva de um 
passageiro individual possua o pedido por um quarto duplo à compartir com outro participante do tour, então a 
EBTR se prontificará em encontrar um companheiro de quarto para ele/ela. Caso isso não seja possível, então o 
preço por quarto individual será cobrado. 

4. Seguros 
a. Seguro de viagem 
A EBTR recomenda que se faça um seguro de viagem que cubra multas de cancelamento, bagagem, 

acidentes, doenças e indenização a terceiros. 
b. Seguro VIP 
A pedido do cliente a EBTR poderá realizar uma quotação para uma apólice de seguro VIP que reduza o 

excedente do seguro do veículo. 
c. Seguro de insolvência 
A EBTR assegura todos seus clientes no caso de pedido de falência por parte da EBTR por garantia 

bancária (número de apólice: 1.302.512, depositado no Tiroler Sparkasse, Sparkassenplatz 1, 6010 Innsbruck, 
Austria). Os pagamentos dos clientes para a EBTR estão assegurados, mas os reembolsos estão limitados à soma 
total garantida. Caso a garantia do banco não seja suficiente para cobrir todas as reinvidicações, estas serão 
resolvidas proporcionalmente. Todas as reinvidicações dos clientes deverão ser reportadas em até oito semanas após 
a abertura da insolvência para: 

Europäische Reiseversicherung AG, 
Kratochwjlestrasse 4, 1220 Wien, Austria 
Tel.: +43 (1) 317.2500, Fax: +43 (1) 319.9367 
5. Proteção de dados de direitos autorais 
Fotos, transparências e vídeos tirados durantes os tours pelos representantes da EBTR tem seus direitos 

autorais vinculados à EBTR. A EBTR tem o direito de utilizar tal material para fins de divulgação comercial sem 
nenhum custo vis-á-vis dos participantes, mesmo que esses participantes sejam identificáveis nelas. A EBTR tem o 
direito de fornecer o nome e endereço de seus participantes a outros participantes do tour e aos parceiros da EBTR, 
que poderão utulizar tais noems e endereços para fins de divulgação comercial a não ser que o participante recuse 
expressivamente (por escrito) esta divulgação. 

6. Condições climáticas e rotas 
A EBTR se reserva ao direito de mudar as rotas do tour e inclusive locais de acomodações de pernoite e 

outros serviços quando necessário por conta de circunstâncias sasonais e condições climáticas do momento. Quando 
fizer isso, a EBTR tentará não mudar a característica do tour e providenciar serviços similares. A EBTR tentará 
programar as datas de seus tours de forma que as condições climáticas sejam favoráveis ao terreno pelo qual os 
veículos do tour passarão. A EBTR não assume nenhuma responsabilidade por más condições de tempo que possam 
ocorrer e a esse respeito o participante não poderá apresentar reivindicações de nenhuma natureza por reembolso do 
preço do tour ou do preço do aluguel do veículo. 

7. Lei aplicável 
O relacionamento legal entre o cliente e a EBTR deverá ser governado e interpretado exclusivamente de 

acordo com  a lei Austríaca. 
8. Local de performance e jurisdição 
O local de performance para todas as obrigações provenientes do contrato de viagem deverá ser o local 

registrado do escritório da EBTR. Caso não haja provisões estatutórias mandatárias que digam o contrário todas as 
contestações contratuais que possam vir a surgir entre o cliente e a EBTR deverão ser exclusivamente submetidas à 
corte a qual possui a jurisdição sobre a matéria de discussão em Innsbruck, Austria. 



9. Outros 
Acordos orais entre uma agência da EBTR, com a EBTR ou um guia da EBTR somente são efetivos caso a 

EBTR tenha emitido uma confirmação por escrito. Os guias de tour não tem o direito de fornecer garantias que 
desviem do contrato de viagem acordado com a EBTR. A EBTR poderá corrigir falhas de impressão e erros 
aritméticos a qualquer momento. A invalidez em total ou em parte de qualquer provisão que aqui conste não deverá 
afetar o restante desses Termos e Condições. 

 
 


