
DRIVING EXPERIENCES

CIRCUITO ESTORIL & FIRST DRIVER



DRIVING EXPERIENCES
Ficha de Inscrição

Nome:_________________________________________________________

Morada: _______________________________________________________

Código Postal: _______________________

B.I. _____________E-mail: ______________________Telf.:______________

Valor da experiência: €

Seguro de Acidentes Pessoais: €5(*)
* Morte ou Invalidez Permanente – 15.000€; Despesas Tratamento – 1.500€

Total:€

(IVA incluído à taxa legal em vigor)  

Assinatura

Declaro que li e aceito as Condições de Participação

________________________________

Assinatura conforme B.I.
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Favor enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida e comprovativo 
da transferência bancária para:

E-mail dep.comercial@circuito-estoril.pt

ou 

Fax 214602386

Dados bancários: CE-Circuito Estoril SA, NIB: 003300004532990070905
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Condições de Participação:

• O primeiro passo para realizar a “Driving Experience”, é preencher a ficha e 
enviá-la ao Circuito do Estoril juntamente com o comprovativo do 
pagamento.

• A reserva só se torna efectiva mediante o pagamento do valor da 
Experiência.

• O Circuito envia para a morada indicada, um voucher a confirmar a reserva 
do Co-drive.

• O cliente pode cancelar o pedido de reserva nos 7 dias imediatos à
recepção do pagamento com direito a reembolso da quantia paga. Após 
este período, os cancelamentos não serão reembolsados.

• O cliente pode alterar a data da Experiência até 2 semanas da data 
combinada.

• A não comparência do participante, no dia e hora acordado para a
realização Experiência, conta como efectivamente realizada, não tendo 
lugar a reembolso ou alteração de data.
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• A CE-Circuito Estoril SA., reserva-se o direito de cancelar ou alterar as 
datas das Experiências por várias razões (técnicas, logísticas, 
meteorológicas, ou quaisquer outras que ponha em risco a integridade das 
pessoas).  Neste caso, deverá anunciar a nova data sem que o participante 
tenha direito a reclamar, ou de pedir qualquer indemnização pela alteração 
da mesma.

• Em caso de acidente ou avaria grave no carro, a CE-Circuito Estoril SA 
cancelará a Experiência de forma imediata, não tendo o participante direito 
a ser reembolsado.

• No dia da Experiência, é obrigatório o preenchimento de um Termo de 
Responsabilidade por parte do participante.

• A CE-Circuito Estoril SA e a First Driver não se responsabilizam por danos 
físicos causados ou provocados ao participante e acompanhantes durante 
a Experiência.

• A CE-Circuito Estoril SA e a First Driver, reservam o direito de admissão 
de pessoas, podendo impedir o acesso ao Autódromo de pessoas que 
revelem comportamentos inadequados.
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O desporto motorizado pode ser perigoso. 

Em caso de acidente, o participante assume na 

íntegra a responsabilidade causada ou sofrida 

pela sua presença, com renúncia expressa a 

qualquer imputação de responsabilidade aos 

organizadores e promotores da Experiência.
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CE-Circuito Estoril SA
Av. Alfredo César Torres

Apartado 49 – 2646-901 Alcabideche

dep.comercial@circuito-estoril.pt

www.circuito-estoril.pt


