Termos e Condições de Utilização da Bus2us®

1. Após confirmação da prestação de serviços será cobrado o valor de €30 referente à inscrição
anual e seguro por cada criança.
2. O pagamento da mensalidade deverá ser efectuado até dia 8 de cada mês, o não cumprimento até
a data acima referida será aplicado um acréscimo de 10%.
3. No período das férias de Natal e Pascoa, a mensalidade será paga na totalidade, assim como o mês
de Junho, devendo este ser pago no período compreendido de Outubro a Maio.
4. Assim que seja detetado qualquer irregularidade, a Bus2us® poderá proceder à anulação da
inscrição se assim se justificar. A prestação de serviços pode ser anulada, por ambas as partes com
aviso prévio de 30 dias.
5. Em caso de doença da criança, ou alterações de planos, avisar sempre no dia anterior, ou no próprio
dia com 1 hora de antecedência.
6. A fim de serem devidamente cumpridos os horários, as crianças deverão estar no local
previamente combinado à hora acordada. Caso não se verifique, a viatura poderá aguardar não mais
que 5 minutos. A não comparência ficará à responsabilidade do cliente
7. Cabe aos pais informar a Bus2us®, os dias de interrupção escolar, (Ferias, Natal, Carnaval, Páscoa
e também a data do final do ano lectivo, incluindo situações em que o ano lectivo acaba antes do que
seria previsto).
8. A Bus2us®, responsabiliza-se pelo que possa suceder, apenas quando as crianças sejam tomadas
pelos nossos colaboradores e transportadas pelas nossas viaturas, terminando essa responsabilidade
assim que a criança seja entregue a quem indicado pelos pais.
9. Sempre que se justificar, para que se possam cumprir os horários e melhorar os serviços, a criança
poderá passar a ser transportada numa outra viatura e respectivo colaborador da Bus2us®.
10. O uso dos cintos de segurança é obrigatório, assim como as cadeiras de retenção consoante o
peso, altura e idade da criança. É Expressamente proibido comer ou beber dentro das carrinhas
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