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Condições Gerais de Contratação 

 

AVISO: Cooltra fornece-lhe uma versão dos Termos e Condições Gerais e seus anexos em diferentes 

línguas para melhor compreensão, mas tenha em mente que, em qualquer caso, cada país e cada 

cidade é governada pelas suas próprias regras locais e serão estas que serão aplicadas em cada 

cidade onde estiver a utilizar o Serviço, por isso recomendamos-lhe que as verifique antes de 

utilizar o Serviço.  

Por exemplo: se alugar uma mota em Barcelona, estará sujeito à lei espanhola e deverá respeitar 

sempre as regras de trânsito e estacionamento de Barcelona, independentemente da sua 

nacionalidade e da língua da App que escolheu e na qual está a ler estes Termos e Condições.  

Do mesmo modo, se alugar uma mota em Paris, estará sujeito à lei francesa e deverá respeitar 

sempre as regras de trânsito e estacionamento de Paris, independentemente da sua nacionalidade 

e da língua da App que escolheu e na qual está a ler as presentes Condições Gerais de Utilização.  

Por conseguinte, recomendamos que antes de utilizar o Serviço numa cidade, verifique as 

particularidades e regulamentos específicos dessa cidade e desse País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

0. ÍNDICE 

 

0. ÍNDICE ....................................................................................................................................... 2 

1. INFORMAÇÃO SOBRE NÓS ....................................................................................................... 4 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO .......................................................................................................... 4 

3. INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS............................................................. 5 

4. REQUISITOS PARA O REGISTO COMO UTILIZADOR .................................................................. 6 

5. PROCEDIMENTOS PARA SE REGISTAR ...................................................................................... 6 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAÇÃO ........................................................................... 7 

7. OBRIGAÇÕES DO UTILIZADOR .................................................................................................. 8 

8. SEGURO, ROUBO E DANOS NOS VEÍCULOS ............................................................................ 10 

9. AVARIA, ACIDENTE E CULPA ................................................................................................... 10 

10. PENALIZAÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS .................................................................. 11 

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ....................................................................................... 12 

12. DURAÇÃO, DESISTÊNCIA, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO .............................................................. 12 

13. DIREITO DE RESCISÃO............................................................................................................. 14 

14. POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM CONTRATO DE RENT-A-CAR ...................................... 16 

15. CONTACTOS ............................................................................................................................ 16 

16. DADOS DE CARÁTER PESSOAL ................................................................................................ 16 

17. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO .................................................................................................. 17 

ANEXO 1 – VALORES DAS REPARAÇÕES E GASTOS ADMINISTRATIVOS ........................................ 18 

ANEXO 2 - REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO .............................................................. 24 

ANEXO 3 – INFORMAÇÃO SOBRE SEGURO .................................................................................... 32 

 



 

3 
 

DEFINIÇÕES 

Cooltra: a empresa pertencente ao Grupo Cooltra, tal como indicado no artigo 1.º "SOBRE NÓS" 

abaixo, que disponibiliza ao Utilizador o serviço de aluguer de curta duração de veículos eléctricos 

de autosserviço, matriculada no Registo Comercial da localidade onde o referido serviço é 

prestado. 

Veículo: uma das scooters eléctricas identificadas pela sua matrícula ou uma bicicleta eléctrica 

identificada pelo seu número individual, ou uma trotinete identificada pelo seu número individual 

e colocada à disposição dos Utilizadores pela Cooltra. 

Utilizador: qualquer cliente que preencha as condições estabelecidas no artigo 4.º das presentes 

Condições Gerais de Utilização e que tenha criado uma conta Cooltra e finalizado o seu registo, o 

que lhe permite utilizar e beneficiar do serviço Cooltra, de acordo com as presentes Condições 

Gerais de Utilização. 

Serviço: autosserviço de aluguer de curta duração de Veículos oferecido pela Cooltra 

Plataforma ou Aplicação: aplicação móvel da Cooltra que permite ao Utilizador registar-se e 

reservar um Veículo. 
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1. INFORMAÇÃO SOBRE NÓS 

1.1. Em conformidade com o disposto na Lei nº 24/96 (Lei de Defesa do Consumidor), de 31 de 

Julho, e da Lei n.º 58/2019 (Lei da Proteção de Dados Pessoais), de 08 de Agosto, proporcionamos-

lhe a seguinte informação sobre as sociedades que oferecem o serviço de mobilidade partilhada 

do Grupo Cooltra em cada um dos respetivos países: 

 

Espanha: • Denominação social: COOLTRA MOTOSHARING, S.L.U. (daqui em diante, 
“Cooltra”) 

• Sede: C/ de la Reina Cristina nº 2, 2º 2ª, 08003 Barcelona (Espanha) 

• NIF: B-65874877 

• Dados de registo: Registo Comercial de Barcelona, Volume 43.403, Folha 152, 
Página número 428.447, inscrição 1.ª e seguintes.  

 

Portugal: • Denominação social: ECOOLTRA SCOOTERSHARING PORTUGAL UNIPESSOAL, 
Lda.  

• Sede: Rua de Ponta Delgada, nº 70A/B, 1000-244 Lisboa (Portugal) 

• NIF (NIPC): 514 108 614 
 

Itália: • Denominação social: ECOOLTRA SCOOTERSHARING ITALIA, S.R.L.  

• Sede: Via Monti Cimini 27, 01100 Viterbo (Itália) 

• NIF (Partita IVA): 0224560561 
 

França: • Denominação social: SARL COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE 

• Sede: Parc des Docks 561B - 50 Rue Ardouin 93400 SAINT-OUEN (França) 

• NIF (TVA): FR35897881413 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   

2.1. A Cooltra presta um serviço de mobilidade que consiste em proporcionar aos seus 

utilizadores o uso partilhado, através do aluguer por frações de tempo determinadas, dos veículos 

elétricos da sua frota que estiverem disponíveis num determinado momento e área geográfica 

(daqui em diante, o “Serviço”). Essa frota inclui diferentes modelos de veículos (daqui em diante 

e conjuntamente, os “Veículos”). 

2.2. A Cooltra presta o Serviço através de uma plataforma acessível a partir de uma aplicação 

móvel para smartphones (daqui em diante, a “Plataforma” e/ou a “App”) e nas cidades ou áreas 

geográficas que aparecem definidas na App. 
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3. INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS   

3.1. Este documento reúne as condições gerais de contratação aplicáveis ao Serviço (daqui em 

diante, as “Condições Gerais”), que incluem também os seguintes documentos:  

• Anexo 1: Montantes de reparações e taxas 

• Anexo 2: Regulamento De Utilização Do Serviço 

 

3.2. As Condições Gerais e os seus anexos - que contêm condições particulares - regulam a 

relação contratual entre a Cooltra e todas aquelas pessoas que se tiverem registado corretamente 

na Plataforma para fazer uso do Serviço (daqui em diante, o “Utilizador”). Pode aceder, ler e 

descarregar em qualquer momento estas Condições Gerais de forma livre e gratuita, seja através 

do Site Web (www.cooltra.com/pt)  ou da App da Cooltra.  

3.3. Ao registar-se como Utilizador na Plataforma, ao utilizar pela primeira vez a App da Cooltra, 

ao reservar e alugar um Veículo disponível, ou ao fazer uso, de qualquer modo, do Serviço, 

reconhece ter lido e compreendido estas Condições Gerais e os seus anexos tendo assinalado a 

caixa "Aceito as Condições Gerais e os seus Anexos". Estas estarão, de qualquer modo, acessíveis 

em qualquer altura através da conta pessoal do Utilizador. 

Entenderemos essas ações como uma manifestação direta da sua vontade de aceitar estas 

Condições Gerais e os seus anexos e de se comprometer a cumprir todos os seus termos e 

condições. Esta aceitação é um requisito prévio indispensável para a prestação do Serviço. 

As Condições Gerais e os seus anexos constituem o contrato completo entre a Cooltra e o 

Utilizador relativamente ao seu registo como tal e à sua utilização do Serviço dos Veículos. 

Constituem, por sua vez, um contrato de caráter pessoal, pelo que o Utilizador titular do mesmo 

deverá ser, em todo o momento, o utilizador exclusivo do Serviço e o condutor único dos Veículos 

por ele utilizados. 

3.4. A prestação e faturação do Serviço em cada cidade ou zona geográfica onde a Cooltra 

operar pode ser levada a cabo pela Cooltra diretamente ou através do empresa local do grupo 

empresarial da Cooltra (daqui em diante, “Filial Local”). A aceitação das Condições Gerais implica 

que o Utilizador consente de forma inequívoca que a Cooltra poderá ceder, na totalidade ou em 

parte, à sua Filial Local a sua posição contratual sob as Condições Gerais a fim de prestar e faturar 

o Serviço ao Utilizador numa determinada cidade ou zona geográfica, através da cessão, sub-

rogação, subcontratação, licença, revenda ou qualquer outra figura admitida na lei. 

3.5. As línguas nas quais será levado a cabo o procedimento de contratação e nas quais o 

presente contrato será formalizado podem ser inglês, espanhol e/ou a língua oficial de cada 

cidade em que se presta o Serviço. Quando o Serviço for utilizado em França, as presentes 

Condições Gerais serão formalizadas apenas em língua francesa e, em caso de discrepância na 

redação, prevalecerá sempre a versão francesa.   

 

3.6. Alterações às Condições Gerais  

http://www.cooltra.com/pt
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A Cooltra reserva-se expressamente o direito de alterar as presentes Condições Gerais, de modo 

a adaptá-las às inovações tecnológicas e às novas necessidades comerciais, bem como à legislação 

em vigor. Em caso de alterações, as mesmas serão publicadas no site e na aplicação.  

Além disso, ser-lhe-á pedido que aceite as Condições Gerais atualizadas antes de cada utilização 

do Serviço. Se não aceitar expressamente as Condições Gerais atualizadas, poderá cessar a 

utilização do Serviço ou cancelar a subscrição, de acordo com o procedimento estabelecido no 

artigo 5.4 abaixo. 

De facto, a aceitação prévia das Condições Gerais atualizadas é uma condição para a utilização do 

Serviço. 

4. REQUISITOS PARA O REGISTO COMO UTILIZADOR 

4.1. Para se registar como Utilizador e utilizar o Serviço, deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ter idade igual ou superior a dezoito (18) anos. 

b) Dispor de carta de condução vigente e válida na cidade em que se presta o Serviço, 

desde que a carta de condução seja obrigatória para esse tipo de Veículo alugado 

(daqui em diante, a “Carta de Condução”). 

c) Estar na posse de um documento de identidade válido. 

d) Ter um smartphone com uma versão de sistemas iOS, Android e Huawei compatíveis 

com a aplicação. 

A posse de uma licença "em branco" ou de validade restrita, ou uma declaração de perda ou roubo 

da carta de condução, não permite o acesso ao Serviço ou a utilização do Serviço. 

5. PROCEDIMENTOS PARA SE REGISTAR  

5.1. Caso cumpra os requisitos indicados na secção anterior, poderá registar-se como Utilizador 

através da App da Cooltra, de forma gratuita, preenchendo todos os campos obrigatórios do 

formulário de registo com dados corretos, completos e atualizados. A documentação exigida é a 

seguinte: 

a) O seu documento de identidade (por exemplo: cartão de cidadão, passaporte) 

b) Fotografia do rosto (“selfie”), de forma a poder verificar que é o titular do documento 

indicado no ponto anterior 

c) Cartão de débito ou crédito 

d) Carta de Condução, caso o Veículo que vai utilizar a exija. 
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Antes de concluir o processo de registo, pressionando no botão para enviar o seu pedido, deve 

marcar as casas correspondentes para confirmar que leu, compreendeu e aceitou estas Condições 

Gerais e a Política de Privacidade. 

5.2. Depois de concluir o seu pedido, a Cooltra validará os dados e os documentos facilitados e, 

se tudo estiver correto, ativará a sua conta de Utilizador para que possa começar a utilizar o 

Serviço. Nesse momento, vai receber um e-mail de confirmação da Cooltra, através do qual se 

formalizará o contrato de prestação do Serviço, pelo que assumirá a condição de Utilizador. Ao 

registar-se, pode descarregar e imprimir uma cópia das Condições Gerais que aceitou, uma cópia 

permanecerá disponível no seu espaço pessoal. 

5.3. A Cooltra poderá verificar as informações que tiver facilitado e rejeitar o registo caso a 

entidade bancária da Cooltra recuse o cartão de crédito ou débito registado. A Cooltra também 

poderá cancelar o registo de qualquer Utilizador que não cumpra as Condições Gerais, incluindo 

os seus anexos, ou se tiver a suspeita fundada de incumprimento ou de fraude ou de roubo da 

identidade, ou se o Utilizador tiver alguma dívida ou conflito pendente de resolução com a 

Cooltra. 

5.4. Cancelar a subscrição 

Como o Serviço é sem compromisso de duração, o Utilizador é livre de cessar a utilização do 

Serviço em qualquer altura, devendo para tal solicitar ao Serviço de Atendimento ao Cliente que 

cancele a sua subscrição, no endereço de email seguinte (artigo 13.º abaixo). A subscrição só pode 

ser cancelada se o Utilizador já não dever qualquer quantia à Cooltra 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAÇÃO 

6.1. O seu registo como Utilizador da Plataforma é gratuito.  

6.2. O preço de utilização de um Veículo será determinado pela duração da utilização, medida 

em minutos ou frações de minuto decorridos entre o momento em que iniciar o uso do Veículo 

(ativando “INICIAR” na App) e o momento em que o finalizar (ativando “FINALIZAR” na App). Esse 

preço será calculado aplicando as tarifas locais (em euros por minuto) correspondentes à 

localidade em que tiver utilizado o Veículo (daqui em diante, as “Tarifas”).  

6.3. Pode consultar as Tarifas na App da Cooltra, onde estarão permanentemente disponíveis e 

atualizadas as tarifas vigentes. Deverá, para tal, selecionar o veículo que pretende utilizar e de 

seguida selecionar o tipo de tarifa válida para aceder aos detalhes sobre as Tarifas. No caso de as 

atualizarmos, vamos notificá-lo das novas Tarifas e estas serão aplicadas a qualquer reserva de 

Veículos que fizer posteriormente a essa notificação.  

6.4. A Cooltra também lhe oferece a possibilidade de desfrutar de ofertas, promoções e/ou 

descontos cujas condições poderão ser comunicadas ao Utilizador e/ou ser consultadas na App. 

6.5. As condições de faturação e de pagamento serão as seguintes: 

https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/TERMS_CONDITIONS_PT.pdf
https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/TERMS_CONDITIONS_PT.pdf
https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/PRIVACY_PT.pdf
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a) O método de pagamento será o cartão de crédito ou débito que tiver introduzido ao 

registar-se. Ao facilitar-nos os dados do seu cartão, autoriza-nos a debitar o montante 

devido à Cooltra pela sua utilização do Serviço ou por qualquer outro motivo previsto 

nestas Condições Gerais e nos seus anexos. Pode alterar o cartão de crédito ou débito 

introduzido na sua área de Utilizador da App. 

b) A faturação do Serviço pode ser feita, ao critério exclusivo da Cooltra: (I) por cada 

utilização do Serviço (ii) no fim de cada mês. Tenha em conta que caso exerça o seu 

direito de desistência dentro do prazo legal, esse direito não inclui a devolução das 

quantias pagas correspondentes aos Serviços que tenham sido efetivamente 

prestados, facto que reconhece e aceita através da aceitação destas Condições Gerais. 

c) As faturas serão emitidas em formato eletrónico pela Filial Local correspondente e ser-

lhe-ão notificadas automaticamente na direção de e-mail que nos tiver facilitado. 

Também poderá consultá-las e descarregá-las a partir da App da Cooltra. 

d) Se a entidade bancária do seu cartão registado rejeitar o pagamento, suspenderemos 

a sua conta de Utilizador até o pagamento pendente ser realizado e ser-lhe-ão 

repercutidos todos os gastos derivados desse incumprimento. Recordamos-lhe que, 

tal como está estabelecido na Política de Privacidade, aplicável apenas em Espanha, a 

Cooltra poderá consultar ficheiros que contenham informação sobre a sua solvência 

patrimonial e crédito de acordo com as normas aplicáveis). Da mesma forma, caso se 

verifique um incumprimento do pagamento da sua parte e que se cumpram todos os 

requisitos estabelecidos no Lei, informamos que os dados relativos ao não pagamento 

poderão ser comunicados a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigações 

monetárias, às Administrações públicas ou, até, aos demais operadores de sharing.  

e) O utilizador reconhece e aceita que, em caso de utilização do Serviço num país que 

não a França onde o Serviço esteja disponível, a Cooltra pode comunicar as 

informações que lhe dizem respeito, e em particular os seus dados bancários para 

efeitos de faturação por parte da entidade local Cooltra no país em questão. 

7. OBRIGAÇÕES DO UTILIZADOR 

7.1. A utilização do Serviço implica a necessidade de cumprir as Condições Gerais e, sobretudo, 

de cumprir o previsto no Anexo 1 e no Regulamento de Utilização do Serviço, incluído como Anexo 

2. Como regra geral, deve utilizar o Serviço com o maior cuidado, cumprindo sempre a legislação 

vigente e, em particular, os regulamentos municipais da cidade onde utiliza os Veículos. 

7.2. Como Utilizador do Serviço, deve cumprir também as seguintes obrigações: 

a) Para utilizar os Veículos que assim exigirem, deve estar na posse de uma carta de 

condução vigente e válida no País em que utilizar os Veículos, que não esteja suspensa, 

retirada, revogada, perdida ou roubada ao registar-se no Serviço nem ao longo da sua 

https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/PRIVACY_PT.pdf
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duração. Facilitar documentos falsos será considerado uma infração e incumprimento 

grave e será denunciado as Autoridades Competentes.  

b) Em caso de roubo, perda, suspensão ou fim da validade da sua carta de condução, 

devemos ser informados. Se não o fizer, será o responsável direto e exclusivo dos 

danos e prejuízos que isso possa causar à Cooltra ou a qualquer terceiro. 

c) Deve assegurar-se de que estaciona os Veículos seguindo as normas de 

estacionamento da cidade em causa, tal como se especifica na App, bem como tirar 

uma fotografia e carregá-la na App para demonstrar o cumprimento dessas normas. 

Caso contrário, não poderá terminar a sessão e, caso chegue uma multa por 

estacionamento indevido, não terá forma de demonstrar que não é responsável pela 

mesma.  

d) Os seus dados de acesso à Plataforma (utilizador e palavra-passe) são confidenciais, 

pessoais e intransferíveis. Se perder o telemóvel ou suspeitar que alguém está a utilizá-

los de forma fraudulenta, deve comunicá-lo imediatamente ao nosso Serviço de Apoio 

ao Cliente para que possamos bloqueá-los.  

e) Regra geral, não pode ter mais do que uma conta pessoal registada na Plataforma nem 

ceder a conta a outra pessoa, sem o consentimento expresso da Cooltra. Em caso de 

duplicidade não autorizada ou de cessão da sua conta, a Cooltra poderá eliminá-las e 

aplicar uma penalização, reservando-se também as ações legais que possam 

corresponder. 

f) Deve efetuar o pagamento de todas as faturas emitidas pela Cooltra ou uma Filial Local 

pelo seu uso do Serviço ou por penalizações nos casos previstos nestas Condições 

Gerais e nos seus anexos. O não pagamento dará lugar à suspensão temporal da conta 

de Utilizador até regularizar as faturas pendentes, e em caso de utilização do Serviço 

num país que não a França, onde o Serviço esteja disponível, o pagamento de todos os 

gastos derivados desse incumprimento, bem como à comunicação dos dados a 

ficheiros relativos ao incumprimento de obrigações monetárias, às Administrações 

públicas correspondentes ou, até, aos demais operadores de sharing.   

g) Deve agir com cuidado para evitar, na medida do possível, os danos aos Veículos e 

tomar as medidas que sejam úteis e convenientes para o esclarecimento dos acidentes 

em que possa ver-se envolvido. Isto inclui especialmente o dever de responder de 

forma veraz e completa às perguntas da Cooltra relativas às circunstâncias do acidente, 

enviar sempre a Participação do Acidente à Cooltra e não abandonar o local do mesmo 

até serem feitas as verificações necessárias para que a Cooltra possa avaliar o sinistro. 

h) Para facilitar o acesso ao serviço e conhecer as boas práticas e normas de segurança 

rodoviária, a Cooltra organiza periodicamente workshops de formação em que os 

utilizadores podem participar gratuitamente mediante pedido (dependendo da 

disponibilidade). 
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8. SEGURO, ROUBO E DANOS NOS VEÍCULOS 

8.1. Ao utilizar o serviço, o Utilizador beneficia do seguro do Veículo subscrito pela Cooltra, que 

está em conformidade com a cobertura legal obrigatória em cada localidade onde o serviço é 

prestado. A informação sobre os dados da seguradora que presta o serviço de seguro bem como 

a informação de contacto da seguradora e informação sobre condições gerais do seguro e apólice 

encontram-se disponibilizadas no Anexo 3. 

8.2. O custo do seguro incluído no custo do aluguer do veículo. 

8.3. Em caso de danos ao Veículo durante a sua utilização, deve informar a Cooltra através da 

ferramenta prevista para o efeito na aplicação (web chat ou e-mail). Neste caso, ser-lhe-ão 

cobrados os custos de reparação correspondentes ou outros custos decorrentes dos danos 

causados por falhas suas, tendo em conta a franquia aplicável, se existir. 

8.4. A lista oficial de danos e o custo correspondente de cada um deles são apresentados no 

Anexo 1, de acordo com o tipo de Veículo e localidade. 

8.5. Se o Veículo que utiliza ou os seus acessórios forem roubados ou vandalizados, deve 

contactar o Serviço de Apoio ao Cliente (os dados estão disponíveis na secção "Contacto"), 

apresentar uma reclamação junto das autoridades competentes e enviar-nos uma cópia do 

relatório do roubo para o endereço de email indicado na secção "Contacto" deste documento, no 

prazo de vinte e quatro (24) horas após a apresentação da reclamação junto das autoridades (o 

prazo é de 5 dias, se utilizar o Serviço em França). Em caso de roubo, perda, extravio ou abandono 

do Veículo, devido a incumprimento por parte do Utilizador, ser-lhe-á exigido o pagamento à 

Cooltra da penalidade correspondente, como estabelecido no Anexo 1. 

8.6. No momento do registo, o Utilizador dá à Cooltra uma pré-autorização para um depósito 

de garantia bancária, num montante não superior a duzentos e cinquenta (250) euros. A Cooltra 

poderá levantar o referido depósito de duzentos e cinquenta (250) euros, no caso de ocorrer um 

incidente durante a utilização do Serviço. A Cooltra compromete-se a elaborar um documento do 

estado de conservação do Veículo que será enviado ao Utilizador. Em caso de danos comprovados 

ao Veículo causados por comportamento incorreto do Utilizador, a Cooltra reembolsará o 

depósito de garantia proporcionalmente ao custo real das reparações, se o custo das reparações 

for inferior ao depósito. Em contrapartida, se não se verificar qualquer dano aquando da inspeção 

por parte da Cooltra, o depósito será reembolsado sem demora. 

9. AVARIA, ACIDENTE E CULPA 

9.1. Se o Veículo que estiver a utilizar se vir envolvido num acidente (com ou sem Terceiros) ou 

tiver uma avaria, deverá notificar imediatamente a Cooltra e enviar-nos a Participação do 
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Acidente correspondente num prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, salvo em casos de 

força maior, desde a data do acidente ou da avaria. Se utilizar o Serviço em França, deve enviar-

nos o relatório de acidente correspondente no prazo de cinco (5) dias após a data do acidente ou 

avaria. Poderá enviá-lo para os endereços que aparecem na secção “Contacto” destas Condições 

Gerais. 

9.2. Caso tenha culpa, segundo a definição legal na legislação de tráfego aplicável, ser-lhe-ão 

faturados os danos ocasionados ao Veículo em função da franquia correspondente no momento 

da ocorrência. 

9.3. Se a Cooltra receber uma reclamação por danos e prejuízos como consequência de um 

acidente, sem ter recebido notificação e entrega da documentação do Utilizador a cargo do 

Veículo afetado no momento do acidente, a Cooltra reserva-se o direito de reclamar ao Utilizador 

os custos correspondentes a essa reclamação, bem como de o suspender do Serviço, em 

conformidade com o disposto nestas Condições Gerais e de aplicar a penalização estipulada no 

Anexo 1. 

10. PENALIZAÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Como Utilizador, tem a obrigação de cumprir escrupulosamente a legislação aplicável a 

nível de circulação, estacionamento e uso da via pública, especialmente os regulamentos e demais 

legislações locais da cidade na qual utilizar o Serviço, que deve conhecer e que são referidos, a 

título enunciativo, mas não limitativo, na própria App.  

De acordo com o princípio da personalidade das sanções, o Utilizador é legalmente responsável 

pelo Veículo e assume as consequências de qualquer infracção ao Código da Estrada, 

estacionamento e regras de trânsito, ou qualquer outra lei ou regulamento que ocorra durante o 

período de utilização do Serviço ou em caso de estacionamento não autorizado do Veículo, até 

que o Veículo seja alugado pelo próximo Utilizador. 

Em caso de incumprimento da referida legislação, a Cooltra reserva-se o direito de identificar 

perante a Administração Pública os Utilizadores que tiverem cometido a infração e poderá 

reclamar-lhes os gastos e ónus derivados dessas infrações, em conformidade com o estipulado no 

Anexo 1, bem como as sanções resultantes de processos legais. 

10.2. É sua responsabilidade, como Utilizador, verificar que não existem proibições temporárias 

(por obras, mercados, festas, podas de árvores, filmagens, etc.) na zona de estacionamento. Se 

houver uma proibição temporal, não poderá terminar o aluguer do Veículo nesse local. 

10.3. Se o Veículo for retirado pelo reboque municipal enquanto estiver a utilizar o Serviço ou 

após a sua finalização por tê-lo deixado numa zona de estacionamento proibido (incluindo 

proibições temporárias), ser-lhe-ão faturados todos os custos e sanções administrativas, para 

além da penalização correspondente, conforme o estipulado no Anexo 1. 

10.4. A falta de pagamento das penalizações e/ou sanções dará lugar à suspensão e/ou término 

da sua relação contratual com a Cooltra. Para além de lhe reclamar esses valores, a Cooltra poderá 
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adotar as medidas que considerar oportunas para compensar os danos e prejuízos ocasionados, 

bem como comunicar os seus dados a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigações 

monetárias, às Administrações públicas correspondentes ou, até, aos operadores de sharing.  

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

11.1. A Cooltra não será responsável pelos danos de qualquer natureza que o Utilizador ou um 

terceiro possam sofrer de qualquer modo pelo Serviço ou pela execução do contrato e que não 

sejam diretamente atribuíveis a casos de dolo ou negligência grave da parte da Cooltra. Não serão 

consideradas um incumprimento das obrigações da Cooltra as alterações que tenha de aplicar nos 

procedimentos, horários e condições de fornecimento do Serviço, as que sejam motivadas pela 

suspensão do Serviço, pela sua interrupção ou falta de disponibilidade, bem como qualquer 

eventual problema com os sistemas informáticos, com a Plataforma, com os Veículos ou com 

qualquer causa imputável tanto aos fornecedores, cessionários, titulares de licenças ou 

subcontratados da Cooltra, como a terceiros em geral. 

11.2. Também se exclui a responsabilidade da Cooltra pelo incumprimento total ou parcial das 

suas obrigações devido a causas fortuitas ou de força maior, incluindo, a título enunciativo, mas 

não limitativo, ações das administrações públicas, restrições administrativas ou legais à 

circulação, incêndios, inundações, explosões, guerras, pandemias, manifestações, distúrbios, 

greves, conflitos laborais, falta de matérias-primas, falhas de energia, interrupção das 

comunicações ou outros. Por qualquer um destes motivos, a Cooltra poderá alterar, de forma 

permanente ou temporária, as zonas de Serviço e estacionamento dos Veículos. 

11.3. Em todo o caso, o Utilizador liberta expressamente a Cooltra de qualquer responsabilidade 

por danos e prejuízos de qualquer natureza sofridos pelo Utilizador ou por terceiros em relação à 

execução desta relação contratual, que não seja motivada por dolo ou culpa grave da Cooltra. 

12. DURAÇÃO, DESISTÊNCIA, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO 

12.1. Depois de se registar, a sua relação contratual com a Cooltra terá caráter indefinido, o que 

não impede que o contrato possa ser terminado pela Cooltra ou por si em qualquer momento. O 

facto de não utilizar o Serviço não implica a desistência nem a cessação do mesmo, de forma que 

a sua relação contratual com a Cooltra vai continuar vigente até se produzir essa desistência ou 

cessação de acordo com os métodos previstos nestas Condições Gerais. 

12.2. Pode desistir do Serviço em qualquer momento, enviando um e-mail para o endereço que 

aparece na secção de Contacto, desde que não tenha uma ou mais faturas pendentes de 

pagamento. Ao solicitar a desistência, desativa-se a sua conta de Utilizador e deixará de ter acesso 

ao Serviço.  



 

13 
 

12.3. Através da sua aceitação destas Condições Gerais e seus anexos, reconhece e aceita que o 

seu direito de desistência ou rescisão não implica a devolução das quantias pagas 

correspondentes aos Serviços que tiverem sido efetivamente prestados, tratando-se de serviços 

completamente executados, independentemente do momento em que solicitar a desistência, 

seja antes ou depois de decorridos catorze (14) dias seguintes à aceitação destas Condições 

Gerais. 

12.4. Em caso de incumprimento destas Condições Gerais, a Cooltra poderá suspender 

temporariamente a relação contratual com o Utilizador e, consequentemente, não poderá utilizar 

o Serviço até solucionar o referido incumprimento, para o qual dispõe de um prazo de sete (7) 

dias. Se o incumprimento não for solucionado dentro desse prazo, a Cooltra poderá terminar 

definitivamente a relação contratual.  

12.5. Em caso de incumprimento grave destas Condições Gerais, a Cooltra poderá rescindir o 

presente contrato com efeito imediato, sem prejuízo das ações que decidir empreender para 

recuperar os danos e prejuízos sofridos. Em seguida enumeramos algumas das condutas (a título 

enunciativo e não limitativo) que serão consideradas infrações e incumprimentos graves dos 

Utilizadores: 

a) Não ter a idade de contratação exigida ou não estar na posse de uma carta de 

condução válida, no caso de utilizar o Serviço com Veículos que assim exijam. 

b) Não notificar a Cooltra a suspensão, revogação, apreensão, perda ou furto da sua carta 

de condução. 

c) Utilizar documentos falsos ou não pertencentes ao Utilizador no momento de se 

registar no Serviço. 

d) Agir de forma negligente, fazendo várias reservas de um ou mais Veículos sem chegar 

a iniciar o aluguer dos mesmos. 

e) Não pagar as penalizações aplicadas pela Cooltra derivadas de uma mau uso ou danos 

no Veículo. 

f) Estacionar o Veículo, ao finalizar a sua utilização, fora da zona de devolução ou em 

zonas não habilitadas para tal (incluindo proibições temporárias), bem como em 

estacionamentos privados ou que não estejam na via pública. 

g) Conduzir o veículo de forma temerária. 

h) Sujar, cometer atos de vandalismo ou deixar o Veículo utilizado em más condições. 

i) Utilizar o Serviço sob o efeito de drogas, álcool ou substâncias psicotrópicas.  

j) Alterar, reproduzir, clonar ou fazer um uso inadequado ou fraudulento da App ou da 

Plataforma. 

k) Permitir que o Veículo seja conduzido por um terceiro que não o Utilizador que 

efetuou a reserva. 
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l) Permitir ou cometer, através de dolo ou negligência, atos de vandalismo, furto ou 

roubo do Veículo. 

m) Não cumprir as condições de utilização dos Veículos estipuladas no Regulamento de 

Utilização do Serviço incluído como Anexo 2. 

 

13. DIREITO DE RESCISÃO 

13.1. Em conformidade com a legislação aplicável em matéria de direitos dos consumidores e 

utilizadores, tem o direito de rescindir o contrato, consumado no momento do seu registo como 

Utilizador da Plataforma, dentro dos catorze (14) dias a partir da data do registo, contados sempre 

a partir do momento em que recebe a confirmação de registo da Cooltra, e sem necessidade de 

nos indicar o motivo pelo qual quer rescindir.  

13.2. Se o Serviço não tiver começado antes do termo do período de desistência, o Utilizador 

será reembolsado da totalidade do montante pago. 

Se o Serviço tiver sido iniciado antes da expiração do período de rescisão, o Utilizador será 

reembolsado dos montantes pagos menos (i) o tempo e montante de utilização do Serviço e (ii) o 

montante de quaisquer penalidades, custos e multas diretamente resultantes da utilização do 

Serviço. 

O direito de rescisão indicado na secção interior não implica a devolução das quantias pagas 

correspondentes aos casos em que o Serviço já tiver sido prestado, isto é, em relação aos usos 

efetivos ou alugueres individuais de Veículos que já tiverem ocorrido, independentemente do 

momento em que exerça o seu direito de rescisão ou solicite a suspensão do Serviço (seja antes 

ou depois de decorrerem catorze (14) dias seguintes à confirmação de registo). 

13.3. Caso tenha contratado ou subscrito ofertas, promoções e/ou descontos, poderá exercer o 

direito de rescisão também num prazo de catorze (14) dias e ser-lhe-á devolvido o montante 

desde que não tenha utilizado o Serviço. Caso tenha utilizado o Serviço, ser-lhe-á devolvido 

apenas a parte proporcional correspondente ao montante pago e não consumido.  

13.4. Para exercer o direito de rescisão indicado nesta cláusula, deverá informar-nos da sua 

decisão de rescindir o presente contrato através de uma declaração inequívoca (p. Ex. carta 

enviada por correio postal ou e-mail), enviando-a - antes de expirar o período de rescisão - para 

o endereço que aparece na secção “Contacto” destas Condições Gerais, acreditando devidamente 

a sua identidade. Pode utilizar o modelo de formulário que lhe mostramos em seguida, embora 

não seja obrigatório.  
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13.5. Depois de recebermos o seu pedido, ser-lhe-ão reembolsados os pagamentos que tivermos 

recebido da sua parte, exceto os correspondentes ao uso do Serviço já consumido. Vamos gerir 

este reembolso com as plataformas de pagamentos correspondentes sem dilações indevidas e, 

em todo o caso, antes de decorrerem catorze (14) dias desde que tivermos conhecimento da sua 

notificação. Para lhe reembolsarmos as quantias pertinentes, será utilizado o mesmo meio de 

pagamento que tiver utilizado, salvo que nos indique o contrário. Se tiver feito o pagamento 

através de cartão de crédito ou débito, mas solicitar que façamos o reembolso através de 

transferência bancária, terá de acreditar através de documentação que é o titular da conta 

bancária em questão. De qualquer forma, o referido reembolso não implicará qualquer gasto para 

si. Apesar do anteriormente referido, a Cooltra não se responsabiliza pelos possíveis atrasos 

ocasionados pela plataforma de pagamentos e/ou pelas entidades bancárias do utilizador na 

gestão efetiva dos referidos reembolsos.  

  

MODELO DE FORMULÁRIO DE RESCISÃO 
 

ECOOLTRA SCOOTERSHARING PORTUGAL UNIPESSOAL, Lda.  
 Rua de Ponta Delgada, nº 70A/B, 1000-244 Lisboa (Portugal) 

  
Sr./Sr.ª ............. (Nome completo do Utilizador) 
Endereço (rua, localidade, concelho, CP) 
Em .... (lugar), a .... (data) 
 
Através do presente, e em conformidade com o estabelecido na Lei nº 24/96 (Lei de Defesa do Consumidor), de 
31 de Julho, e da Lei n.º 58/2019 (Lei da Proteção de Dados Pessoais), de 08 de Agosto,informo-os da minha decisão 
de rescindir o contrato de prestação do serviço de aluguer de veículos partilhados, celebrado à distância no dia .... 
(data) através do meu registo como utilizador na plataforma da Cooltra. 
 
[Caso tenha contratado blocos de tempo e não tiver consumido todos os minutos] Também solicito que seja feita 
o mais brevemente possível e, em todo o caso, antes de decorridos 14 dias a partir da data em que tomarem 
conhecimento da presente notificação, a devolução do montante correspondente aos minutos não consumidos 
dos blocos de tempo contratados. Podem creditar o referido montante na minha conta bancária com o IBAN n.º 
.............. ou no cartão através do qual fiz o pagamento.  
 
Para qualquer esclarecimento podem entrar em contacto comigo através do número de telefone ........... ou do e-
mail ........... 
 
Sem outro assunto, fico a aguardar as suas notícias. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
[Nome completo do Utilizador] 
Assinado: 
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14. POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM CONTRATO DE RENT-A-CAR 

14.1 Não existe a possibilidade de convolação em contrato de rent-a-car 

15. CONTACTOS 

15.1. Para efeitos de notificações, sugestões, queixas, perguntas ou reclamações, pode entrar em 

contacto connosco através dos seguintes endereços e formas de comunicação: 

 

Espanha: • Denominação social: COOLTRA MOTOSHARING, S.L.U. (daqui em diante, 
“Cooltra”) 

• Sede: C/ de la Reina Cristina nº 2, 2º 2ª, 08003 Barcelona (Espanha) 

• NIF: B-65874877 

• Dados de registo: Registo Comercial de Barcelona, Volume 43.403, Folha 152, 
Página número 428.447, inscrição 1.ª e seguintes. 

• E-mail: hola@cooltra.com  
 

Portugal: • Denominação social: ECOOLTRA SCOOTERSHARING PORTUGAL UNIPESSOAL, 
Lda.  

• Sede: Rua de Ponta Delgada, nº 70A/B, 1000-244 Lisboa (Portugal) 

• NIF (NIPC): 514 108 614 

• E-mail: ola@cooltra.com  

• Telefone de contacto: +351 211450651 
 

Itália: • Denominação social: ECOOLTRA SCOOTERSHARING ITALIA, S.R.L.  

• Sede: Via Monti Cimini 27, 01100 Viterbo (Itália) 

• NIF (Partita IVA): 0224560561 

• E-mail: ciao@cooltra.com 

• PEC: ecooltrascootersharingitaliasrl@legalmail.it 
 

França: • Denominação social: SARL COOLTRA SCOOTER SHARING FRANCE 

• Sede: Parc des Docks 561B - 50 Rue Ardouin 93400 SAINT-OUEN (França) 

• NIF (TVA): FR35897881413 

• E-mail: bonjour@cooltra.com  

16. DADOS DE CARÁTER PESSOAL 

16.1. No contexto da utilização que faz da Plataforma e do Serviço, a Cooltra vai recolher e 

processar os seus dados pessoais. Ao utilizar a Plataforma e registar-se como Utilizador, 

reconhece e aceita o processamento dos seus dados pessoais pela Cooltra, em conformidade com 

a legislação aplicável e o estabelecido na  Política de Privacidade. 

mailto:hola@cooltra.com
mailto:ola@cooltra.com
mailto:ciao@cooltra.com
mailto:bonjour@cooltra.com
https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/PRIVACY_PT.pdf
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17. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

17.1. As presentes Condições Gerais, bem como a relação entre a Cooltra e o Utilizador, serão 

regidas e interpretadas como previsto na legislação do país no qual estiver a utilizar o Serviço. 

17.2. Sem prejuízo dos direitos que possam assistir-lhe na sua condição de consumidor ou 

utilizador, e na medida em que a legislação aplicável permitir, com a renúncia a qualquer outro 

local de jurisdição que possa corresponder-lhe, aceita a competência dos Órgãos Judiciais e 

Tribunais do local de cumprimento da obrigação. Consequentemente, aceita que qualquer 

divergência relativa ao serviço geral de reserva e à utilização da App da Cooltra seja resolvida 

pelos Órgãos Judiciais e Tribunais competentes da cidade de Barcelona (Espanha) e que toda a 

divergência relativa a um aluguer específico e/ou uma Filial Local seja resolvida pelos Órgãos 

Judiciais e Tribunais competentes da cidade na qual a Filial Local em questão tenha a sua sede 

fiscal. 

17.3. Em França, de acordo com as disposições dos artigos L.611-1 e seguintes do Código do 

Consumo, para qualquer litígio contratual entre o Utilizador e a Cooltra, que não puder ser 

resolvido através de uma reclamação previamente submetida ao Serviço de Atendimento ao 

Cliente, o Utilizador tem o direito de recorrer, gratuitamente, ao Mediador do Consumo, no prazo 

de um (1) ano após a sua reclamação submetida ao Serviço de Atendimento ao Cliente.  

O mediador do consumo é o do Conselho Nacional do Setor Automóvel (Conseil national des 

professions de l'automobile - CNPA), cuja sede social é 43 bis route de Vaugirard - CS 80016 - 

92197 Meudon CEDEX e que também pode ser contactado por email no seguinte endereço: 

mediateur @ mediateur-cnpa.fr. 

Mais informações sobre como recorrer à mediação podem ser encontradas no seu site em 

https://www.mediateur-cnpa.fr/. 

 

 

 

Data da última atualização destas Condições Gerais: 10 de fevereiro de 2022 
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ANEXO 1 – VALORES DAS REPARAÇÕES E GASTOS ADMINISTRATIVOS 

1. VALORES DE REFERÊNCIA PARA REPARAÇÕES  

 Componente 
Scooter Modelo 
Askoll 

Scooter Modelo 
Govecs Bicicleta 

1 Amortecedor traseiro 57,50 € 48,50 € - 

2 Pegas passageiro 25,00 € - - 

3 Assento 97,00 € 98,50 € - 

4 Assento passageiro 96,50 € - - 

5 Bateria 908,00 € 1.845,00 € 552,50 € 

6 Mala 703,00 € 26,00 € - 

7 Black Box (Telemática) 520,50 € - - 

8 Black Box Bridge 194,50 € - - 

9 Bloqueador de descanso central 359,50 € - - 

10 Bomba direção esquerda ou direita 98,00 € 44,00 € - 

11 Descanso  central 90,50 € 70,50 € - 

12 Cabos potência 154,00 € - - 

13 Fecho assento 22,50 € - - 

14 Fecho mala 60,50 € - - 

15 Buzina 23,00 € - - 

16 Colar 17,00 € - - 

17 Compartimento de baterias 250,50 € - - 

18 Contra-escudo 25,00 € 12,50 € - 

19 Coroa de transmissão 106,00 € 61,50 € - 

20 Correia primária e secundária transmissão 69,50 € - - 

21 Direção completa 302,50 € - - 

22 Disco de travão dianteiro 32,00 € 17,50 € - 

23 Display 104,00 € 113,50 € - 

24 Escudo frontal 71,00 € 122,00 € - 

25 Pousa-pés esquerdo ou direito 61,00 € - - 

26 Gancho fecho assento 22,50 € - - 

27 Gancho porta-sacos 17,50 € - - 

28 Para-lamas dianteiro 60,00 € 39,50 € - 

29 Para-lamas traseiro 63,00 € 8,00 € - 

30 Pisca dianteiro esquerdo ou direito 51,50 € 11,50 € - 

31 Pisca traseiro esquerdo ou direito 40,00 € 18,50 € - 

32 Inverter 180,00 € - - 

33 Cabo de travão dianteiro completo 183,50 € 80,50 € - 

34 Luz frontal 72,00 € 37,50 € 8,00 € 

35 Luz traseira 60,50 € 16,00 € 6,00 € 
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 Componente 
Scooter Modelo 
Askoll 

Scooter Modelo 
Govecs Bicicleta 

36 Comando piscas 26,50 € - - 

37 Botão start/stop 30,50 € - - 

38 Manete de travão dianteiro 14,00 € - - 

39 Manete travão traseiro 10,50 € - - 

40 Guiador 85,50 € 47,00 € - 

41 Pinças traseiras 31,50 € - - 

42 Motor 254,00 € 696,00 € - 

43 Pastilhas de travão dianteiro 6,50 € - - 

44 Potenciómetro com encaixe de borracha 26,00 € - - 

45 Encaixe de borracha esquerdo 25,00 € - - 

46 Quilha 70,50 € 91,00 € - 

47 Realinhamento chassis 256,00 € 185,00 € - 

48 Refletor laranja 16,00 € - - 

49 Refletor vermelho 15,00 € - - 

50 Apoio de pés 26,50 € - - 

51 Retrovisor esquerdo ou direito 9,50 € 8,00 € - 

52 Roda dianteira 121,50 € - - 

53 Roda traseira 116,00 € - 82,00 € 

54 Sensor de descanso central 157,50 € - - 

55 Sensores completos mala 145,50 € - - 

56 Suporte para-lamas traseiro 15,00 € - - 

57 Suporte porta-matrícula 10,50 € - - 

58 Sub-chassis porta-grelha mala 105,50 € - - 

59 Tampa display 31,00 € 4,50 € - 

60 Tampa gancho sob assento 32,00 € - - 

61 Tampa inferior grelha mala 14,50 € - - 

62 Tampa inferior quilha 31,50 € - - 

63 Tampa lateral display esquerda ou direita 27,50 € - - 

64 Tampa lateral traseira esquerda ou direita 91,50 € 40,50 € - 

65 Transmissão 113,00 € - - 

66 Unidade de controlo do motor 175,50 € - - 

67 Dobradiça assento 17,00 € - - 

68 Basculante - 320,00 € - 

69 Bloqueador descanso central - 89,50 € - 

70 Chumaceiras roda dianteira - 15,50 € - 

71 Chumaceiras roda traseira - 15,50 € - 

72 Direção - 166,50 € - 

73 Disco de travão traseiro - 16,00 € - 

74 Eixo basculante - 4,50 € - 

75 Eixo descanso central central - 36,50 € - 
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 Componente 
Scooter Modelo 
Askoll 

Scooter Modelo 
Govecs Bicicleta 

76 Eixo roda dianteira - 6,50 € - 

77 Eixo roda traseira - 53,00 € - 

78 Frontal guiador - 98,50 € - 

79 Cabo de travão traseiro - 88,00 € - 

80 Manete travão dianteiro - 4,00 € - 

81 Manete travão traseiro - 4,00 € - 

82 Porta-matrícula - 8,00 € - 

83 Potenciómetro - 61,00 € - 

84 Reforço tampa bateria - 11,00 € - 

85 Apoio de pés esquerdo ou direito - 7,50 € - 

86 Roda dianteira completa - 162,00 € - 

87 Roda dianteira ou traseira - 86,50 € - 

88 Suporte grelha mala - 61,00 € - 

89 Tampa sob assento - 14,00 € - 

90 Tampa sob assento traseira - 6,50 € - 

91 Tampa bateria - 31,00 € - 

92 Tampa bateria com reforço - 73,00 € - 

93 Tampa controladora - 7,00 € - 

94 Tampa inferior contra-escudo com gancho - 26,50 € - 

95 Tampa transmissão - 6,50 € - 

96 Tampa traseira comando pisca - 9,50 € - 

97 Tampa união tampas traseiras - 23,00 € - 

98 Válvula roda - 5,00 € - 

99 Braçadeira chassis-travão traseiro - - 3,00 € 

100 Braçadeira espigão selim - - 6,00 € 

101 Argola mola antirrotação direção - - 2,00 € 

102 Bloqueador roda - - 216,50 € 

103 Canhão bateria - - 5,50 € 

104 Cabo travão dianteiro - - 1,50 € 

105 Cabo travão traseiro - - 2,00 € 

106 Cabos luz frontal - - 10,50 € 

107 Cabos luz traseira - - 2,00 € 

108 Cabos motor-unidade controlo motor - - 13,50 € 

109 Cabos telemática - - 16,00 € 

110 Corrente - - 7,50 € 

111 Câmara roda - - 2,50 € 

112 Cadeado Cabo espiral - - 8,50 € 

113 Caixa proteção unidade controlo motor - azul - - 7,00 € 

114 Casquilho plástico alojamento espigão - - 5,00 € 



 

21 
 

 Componente 
Scooter Modelo 
Askoll 

Scooter Modelo 
Govecs Bicicleta 

115 Catadióptrico/refletor laranja - - 1,00 € 

116 Chassis - azul - - 135,50 € 

117 Fita fundo de jante  - - 1,50 € 

118 Desviador mudanças  - - 4,50 € 

119 Cooltra Sticker  - - 10,50 € 

120 Travão dianteiro - - 27,00 € 

121 Travão traseiro - - 17,00 € 

122 Bolsa cabos para-lamas traseiro - transparente - - 3,00 € 

123 Bolsa cabos de travão (diant/tras) - - 1,50 € 

124 Bolsa guia cabo de travão - - 0,50 € 

125 Borracha cesta - - 3,50 € 

126 Para-lamas dianteiro - azul - - 6,50 € 

127 Para-lamas traseiro - azul - - 16,50 € 

128 Garfo - azul - - 68,00 € 

129 Kit bielas pedais - - 13,00 € 

130 Kit casquilhos de direção - - 2,00 € 

131 Kit fixação guiador-direção - - 15,00 € 

132 Kit tensor corrente - - 4,50 € 

133 Manete direita com suporte - - 12,50 € 

134 Manete esquerda com suporte - - 12,50 € 

135 Guiador com cesta frontal - preto - - 36,00 € 

136 Mola antirrotação direção - - 5,00 € 

137 Pneu roda - - 35,00 € 

138 Manete com fixações para ajuste altura selim - - 6,00 € 

139 Suporte com parafuso - - 9,00 € 

140 Pedais (esq/dir) - - 9,50 € 

141 Pinhão roda traseira - - 3,50 € 

142 Potência guiador (suporte guiador) - - 15,00 € 

143 Parafuso sem cabeça cabo do travão - - 0,50 € 

144 Proteção cabos alojamento bateria - - 3,00 € 

145 Protetor antirroubo porca do eixo motor - azul - - 14,50 € 

146 Protetor corrente frontal - - 24,00 € 

147 Protetor corrente traseiro - - 13,50 € 

148 Punho direito - - 3,50 € 

149 Punho esquerdo - - 3,50 € 

150 Roda dianteira com motor - - 225,00 € 

151 Seletor mudança com cabo - - 10,50 € 

152 Sensor de pedalada - eixo de pedaleira - - 37,00 € 

153 Selim - - 11,50 € 
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 Componente 
Scooter Modelo 
Askoll 

Scooter Modelo 
Govecs Bicicleta 

154 Suporte bateria - superior - - 35,50 € 

155 Suporte com conector bateria - inferior - - 35,50 € 

156 Suporte luz traseira - - 9,50 € 

157 Suporte protetor luz frontal - - 13,00 € 

158 Telemática - - 176,00 € 

159 Terminal fêmea luz frontal - - 0,50 € 

160 Espigão selim triangular com braçadeira - - 26,00 € 

161 Campainha - - 1,50 € 

162 Parafuso antirroubo (comprido) - - 5,00 € 

163 Parafuso fixação selim-espigão - - 1,00 € 

164 Parafuso sem cabeça fixação travão dianteiro-garfo - M5x10 - - 0,50 € 

165 Parafusos fixação suportes baterias - externos - - 0,50 € 

166 Parafusos fixação suportes baterias - internos - - 0,50 € 

167 Porca argola mola antirrotação direção - - 0,50 € 

168 Porca estrela fixação direção - - 1,00 € 

169 Porca fixação braçadeira travão traseiro - - 0,50 € 

170 Unidade Controlo Motor eBike - - 121,50 € 

171 Vareta fixação para-lamas dianteiro - - 1,50 € 

172 Quebra ou perda de um capacete 75,00 € 75,00 € - 

Embora a maioria das peças que podem ser faturadas em caso de acidente já estejam listadas, a 
Cooltra reserva-se o direito de faturar outras peças que sejam excepcionalmente necessárias para 
realizar um reparo. 

No cálculo das reparações aplica-se, para além do custo de cada peça indicado na tabela anterior, 
o preço por hora do pessoal dedicado às reparações, com um custo de 45,00 €. 

Todos estes montantes têm o IVA correspondente incluído. 

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO 

Conceito Valor 

Gastos administrativos e de gestão  30 € 

Deslocação equipa para recolocar veículo mal estacionado 30 € 

Gastos administrativos por falta de pagamento de faturas 30 € 

Gastos de gestão de recuperação de veículo em depósito 30 € 

Gastos de recuperação de veículo fora da zona de devolução * 200 € 

Custo de devolução não justificada de débitos 30 € 
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* Valor máximo calculado com base na deslocação de 2 técnicos para a recuperação do Veículo, 
quilómetros de deslocação e portagens. 

 

3. PENALIZAÇÕES 

Conceito Valor 

Fazer várias reservas sem chegar a dar início à viagem 50 € 

Cessão da conta e dados de acesso Cooltra a pessoa não autorizada 
ou alheia ao Serviço 

100 € 

Condutor sem documentação ou carta de condução válida 150 € 

Abandonar o Veículo sem finalizar ou pausar a viagem 150 € 

Estacionar o Veículo em parque de estacionamento privado, de 
acesso restrito, proibição temporária ou fora da via pública 

250 € 

Falta de notificação de furto ou perda de Veículo durante o aluguer 250 € 

 
O Gasto do reboque municipal que a Cooltra paga e que se debita ao Utilizador é (conforme a 
cidade em que é cometida a infração): 

Barcelona 77 € 

Madrid 60 € 

Valencia 70 € 

Roma 250 € 

Milano 250 € 

Lisboa 70 € 

Paris 60 € 

 
A penalização por falta de notificação de um sinistro nas 24 horas posteriores ao mesmo e/ou não 
envio da participação do acidente é (conforme a cidade em que é cometida a infração): 

Barcelona 882 € 

Madrid 882 € 

Valencia 882 € 

Roma 250 € 

Milano 250 € 

Lisboa 882 € 

Paris  250 € 

 
 
Para além dos valores e conceitos anteriores, deve ter em conta que: 

a) A condução sob os efeitos de álcool ou drogas será penalizada com a suspensão da conta 
de Utilizador por um período de 8 meses. 

b) As penalizações estabelecidas serão cobradas sem prejuízo das sanções aplicadas, que 
serão cobradas à parte, pela administração pública ou entidade bancária, em função da 
sua natureza. 
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ANEXO 2 - REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

1. INTRODUÇÃO AO SERVIÇO E OBJETO 

1.1. O presente Regulamento, que inclui por referência às Condições Gerais, define os 

processos, as condições e as obrigações do Utilizador em relação à utilização do Serviço de aluguer 

partilhado e transporte individualizado através de Veículos elétricos da Cooltra. É necessária a 

leitura deste Regulamento antes de formalizar o seu registo como Utilizador e que o consulte de 

cada vez que seja necessário ou que tenha dúvidas, enquanto continuar a estar registado ou a 

utilizar o Serviço prestado pela Cooltra. 

1.2. O Serviço que a Cooltra presta permite-lhe alugar os Veículos e utilizá-los para se deslocar 

nas cidades ou áreas geográficas delimitadas na App, pagando apenas pelo bloco de tempo 

mínimo contratado, sejam minutos ou uma subscrição como especificado na aplicação. Para esse 

efeito, pomos à sua disposição um sistema sem estações de estacionamento fixas para os 

Veículos, no qual poderá reservar, iniciar e devolver um Veículo em qualquer ponto que estiver 

situado dentro da zona de serviço.  

1.3. Para utilizar o Serviço, deve fazer o download da App da Cooltra, disponível para telemóveis 

com sistemas iOS, Android e Huawei. 

 

2. RESERVA, INÍCIO E FIM DO SERVIÇO 

2.1. Cada Serviço considera-se iniciado quando ativa “RESERVAR” e finalizado quando ativa 

“FINALIZAR” através da App transferida para o seu dispositivo móvel. O Veículo é considerado em 

utilização quando ativa “INICIAR” e, nesse momento, começa-se a cobrar pelo Serviço. 

 

3. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO 

3.1. Deve utilizar e conduzir o Veículo de acordo com as normas básicas de condução e 

circulação vigentes em cada cidade e em conformidade com as especificações de utilização 

indicadas neste Regulamento.  

3.2. O estacionamento do Veículo deve ser feito segundo as instruções indicadas na secção 

ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO destes mesmo Anexo.  

3.3. É permitido levar um (1) passageiro nas motocicletas e o peso máximo permitido de carga 

total é de cento e cinquenta (150) kg. 

3.4. Ao reservar um Veículo, e durante a sua utilização, deve assegurar que a bateria tem 

autonomia suficiente para permitir a sua devolução a uma das áreas geográficas previstas para o 
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efeito no final do período de aluguer, independentemente do nível de carga da bateria no início 

do período de aluguer ou da tarifa a que a bateria é descarregada durante o período de aluguer. 

Será da sua responsabilidade se deixar um veículo sem bateria fora da área geográfica permitida 

e a Cooltra reserva-se o direito de aplicar as sanções correspondentes estabelecidas no Anexo 1.  

3.5. Veículo só poderá ser conduzido por um Utilizador registado e que esteja a utilizar a sua 

própria conta, iniciada com a sua identificação de Utilizador e palavra-passe, que são pessoais e 

intransferíveis. 

3.6. Deverá ter o Veículo adequadamente estacionado e custodiado enquanto estiver sob a sua 

utilização e, se necessário, mantê-lo bloqueado quando se ausentar, ativando a opção “PAUSAR” 

na App. 

3.7. É expressamente proibido ceder, alugar, vender ou de qualquer forma dar em garantia o 

Veículo, o acesso pessoal à App da Cooltra, o equipamento, as ferramentas e/ou os acessórios do 

Veículo e/pu qualquer parte ou peça desta, bem como tratar o anterior de forma a poder causar 

prejuízo à Cooltra. 

3.8. Deverá parar o mais rapidamente possível o Veículo quando, estando em movimento, se 

iluminarem os instrumentos ou qualquer uma das luzes que detetam uma anomalia no seu 

funcionamento. Nesse caso, deverá contactar imediatamente com o Serviço de Apoio ao Cliente 

da Cooltra através dos canais habilitados na App. Não serão aceites despesas por conta alheia a 

nenhuma companhia de assistência, exceto se a Cooltra as tiver autorizado prévia e 

expressamente. 

3.9. Não é permitido o transporte do Veículo a bordo de qualquer outro tipo de transporte, 

salvo autorização expressa da Cooltra. 

3.10. Os documentos do Veículo devem ser sempre mantidos no seu interior. 

3.11. Compromete-se a não utilizar o Veículo e a não deixar que o mesmo seja utilizado nos 

seguintes casos: 

a) Transporte remunerado de passageiros. 

b) Empurrar ou rebocar qualquer outro veículo ou objeto, rodante ou não. 

c) Participar em competições, oficiais ou não, bem como fazer provas de resistência de 

materiais, acessórios ou produtos. 

d) Conduzir o veículo sob o efeito de álcool, narcóticos ou qualquer outro tipo de 

substâncias estupefacientes. 

e) Transporte de mercadorias que infrinjam a Lei ou as disposições legais vigentes, ou 

com fins ilícitos. 

f) Transporte de passageiros em número superior ao autorizado e indicado na DAV 

(Declaração Aduaneira de Veículos) e/ou DUA (Documento Único Automóvel). 
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g) Transporte de mercadorias em peso, quantidade e/ou volume superior ao autorizado 

na DAV (Declaração Aduaneira de Veículos) e/ou DUA (Documento Único 

Automóvel). 

h) Transporte de mercadorias inflamáveis e/ou perigosas, bem como produtos tóxicos 

nocivos e/ou radioativos. 

i) Transporte de animais. 

 

4. LOCALIZAÇÃO  

4.1. Todos os Veículos estão geolocalizados por sinal GPS e podem ser localizados e 

identificados pelo Utilizador através da App da Cooltra.  

4.2. Ao tocar no Veículo indicado no mapa e antes de tocar no botão “RESERVAR”, deve verificar 

a autonomia da sua bateria e ver se é suficiente para fazer o trajeto desejado. 

 

5. RESERVA 

5.1. Há um prazo máximo de tempo a partir do momento em que faz a reserva na App (e que é 

gratuito) com uma duração de quinze minutos até chegar ao Veículo e iniciar a viagem.  

5.2. Caso não carregue em “INICIAR” viagem dentro desse período de tempo, a reserva caduca 

e não será debitado qualquer montante. Também existe a opção de cancelar a reserva, se decidir 

não utilizar o Veículo. 

5.3. É proibido fazer reservas repetidas sem utilizar o Veículo, está qualificado como 

incumprimento Grave nas Condições Gerais de Contratação e a Cooltra reserva-se o direito de o 

penalizar caso isso aconteça, em conformidade com as penalizações estabelecidas no Anexo 1. 

 

6. ACESSO E ARRANQUE 

6.1. Ao chegar ao Veículo, deve ativar “INICIAR” na App da Cooltra para desbloquear o Veículo. 

Nesse momento, no caso das motocicletas e ciclomotores, o indicador luminoso vai ficar 

intermitente, indicando que o Veículo foi desbloqueado. 

No caso das bicicletas, acendem-se as luzes frontal e traseira e vai saltar a alavanca amarela. Nesse 

momento, poderá retirar o cadeado e, para sua segurança, recomendamos-lhe que volte a fechá-

lo à volta do selim. O Veículo estará desbloqueado e pronto para ser utilizado.   

As scooters dispõem de dois capacetes. Poderá aceder ao compartimento onde se encontram 

através da App ou através do botão físico na scooter ou na mala, dependendo do modelo de 
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Veículo. Ao aceder ao veículo, o Utilizador deve confirmar a presença de dois capacetes 

homologados. Se os capacetes não estiverem disponíveis, deve notificar imediatamente a Cooltra 

através da ferramenta prevista para o efeito na aplicação. Compromete-se também a não utilizar 

o Veículo sem usar um capacete homologado. 

Além disso, o Utilizador deve equipar-se com um par de luvas, não fornecidas pela Cooltra, antes 

de utilizar o Serviço. 

Em França, o Utilizador reconhece a natureza essencial do equipamento de segurança acima 

mencionado e compromete-se, portanto, a equipar-se com o mesmo, de acordo com as presentes 

Condições Gerais e com os artigos R4 131 a R4 131 11 do Código da Estrada francês. 

A obrigação de usar o equipamento de segurança apropriado é da exclusiva responsabilidade do 

Utilizador e a Cooltra não pode ser responsabilizada por quaisquer danos, multas ou outros 

prejuízos de qualquer tipo em relação a uma falha total ou parcial no uso do equipamento 

obrigatório. 

6.2. Ao retirar o descanso central da scooter e carregar em “START”, o painel do Veículo acende-

se, indicando que já pode dar início à circulação.  

6.3. Enquanto o descanso central estiver descido e a scooter se encontrar sobre o descanso 

central, esta não vai arrancar. Deve retirar o descanso central para poder ligar a scooter e dar 

início à deslocação. Esteja especialmente atento a que o Veículo não faça barulho ao arrancar. 

A Cooltra pede ao Utilizador que, caso se verifique uma avaria e dependendo da sua natureza, 

não conduza o veículo, tendo em conta o potencial risco que tal representa para si próprio, para 

os outros utilizadores do serviço e para terceiros. 

6.4. Antes de utilizar o Veículo, aconselhamos que faça uma breve revisão das suas condições 

físicas e, caso detete alguma anomalia (danos na carroçaria, rodas, capacetes, barulho anormal 

do Veículo, mau funcionamento das luzes, etc.), comunicando ao Serviço de Apoio ao Cliente 

antes de utilizar o Veículo ou através dos canais habilitados na App. 

A Cooltra pede ao Utilizador que, caso se verifique uma avaria e dependendo da sua natureza, 

não conduza o veículo, tendo em conta o potencial risco que tal representa para si próprio, para 

os outros utilizadores do serviço e para terceiros. 

6.5. Antes de finalizar o aluguer, é possível fazer pausas sem deixar que o Veículo possa ser 

alugado por terceiros utilizadores. Ao carregar no botão “PAUSAR”, o Veículo será bloqueado na 

App, mas o Serviço não será dado por terminado, de forma que os minutos continuarão a ser 

faturados de acordo com a tarifa aplicável nesse momento. 

 

7. DURAÇÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO 

7.1 A duração máxima de utilização permitida é de um período corrido de até 12 horas. 
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8. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO 

8.1. Antes de iniciar o trajeto, deve verificar na App o mapa da zona na qual a Cooltra lhe 

permite finalizar o trajeto.  

8.2. Se o Veículo não for uma bicicleta: Depois de finalizada a deslocação, deve estacionar 

corretamente e descer o descanso central. O indicador luminoso vai ficar intermitente até o 

Veículo ser bloqueado.  

Compromete-se a estacionar o Veículo de uma forma que não impeça o tráfego pedonal ou 

rodoviário, que proteja o Veículo de danos e que permita a qualquer utilizador subsequente 

utilizar o Veículo. 

Também deve certificar-se de que os dois capacetes estão dentro do seu compartimento, que 

este está bem fechado e que os demais acessórios e documentos pertencentes ao Veículo estão 

em ordem e no sítio. O incumprimento destas normas também implica as penalizações indicadas 

no Anexo 1.  Quando App assim indicar, deverá tirar uma fotografia ao Veículo bem estacionado, 

de forma a que se vejam bem o Veículo completo e a matrícula, e carregá-la na App. Desta forma 

ficará registado e poderá demonstrar, em caso de dúvida, que cumpriu a sua obrigação de 

estacionar corretamente o Veículo. 

8.3. Se o veículo for uma bicicleta: só poderá estacionar nas zonas expressamente habilitadas 

para esse efeito e que são permitidas pela legislação local da cidade em questão. Quando chegar 

a esse espaço, deve colocar o cadeado da bicicleta à volta do suporte de bicicletas público (por 

exemplo, as estruturas metálicas em “U” invertida, as que têm forma de “O”, etc.) e carregar em 

“FINALIZAR VIAGEM”, na App. Quando a App assim indicar, deverá descer a alavanca e verá que 

a luz frontal se apaga. É o momento de tirar uma fotografia à bicicleta bem estacionada, de forma 

a que se veja bem o identificador da bicicleta, e carregá-la na App. Desta forma ficará registado e 

poderá demonstrar, em caso de dúvida, que cumpriu a sua obrigação de estacionar corretamente 

o Veículo.  

8.4. Não poderá finalizar o Serviço fora da zona de prestação de serviço da Cooltra (indicada 

com uma cor diferente na App), embora seja possível estar em modo “PAUSA” fora dessa zona. 

Também não poderá finalizar o Serviço num parque de estacionamento privado, fechado, que 

não se encontre na via pública, que esteja assinalado com uma proibição temporária ou onde não 

possa ser detetado sinal GPS do Veículo. O incumprimento desta norma é qualificado como 

Incumprimento Grave nas Condições Gerais de Contratação e será penalizado de acordo com a 

tabela estabelecida no Anexo 1. 

8.5. É da sua responsabilidade estacionar corretamente o Veículo ao finalizar a sua utilização e, 

portanto, também é responsável por quaisquer sanções resultantes desse estacionamento e 

deverá suportar as mesmas. Para evitar possíveis sanções, lembre-se de cumprir 

escrupulosamente com os regulamentos e normas locais sobre estacionamento, que indicamos a 

título enunciativo no Anexo 1. 

8.6. Na secção “As minhas viagens”, na App, pode consultar os detalhes das suas deslocações. 

 



 

29 
 

9. LIMPEZA E OBJETOS PESSOAIS 

9.1. Deverá deixar o Veículo limpo e nas mesmas condições em que o encontrou. 

9.2. Os objetos pessoais que se encontrem no seu interior devem ser notificados ao Serviço de 

Apoio ao Cliente, que se encarregará de guardá-los até serem reclamados. No entanto, a Cooltra 

não se responsabiliza pelos objetos esquecidos no interior do Veículo. 

 

10. AVARIAS E MAU FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO 

10.1. Se detetar uma avaria ou mau funcionamento do Veículo, deve entrar em contacto com o 

Serviço de Apoio ao Cliente através dos canais habilitados para esse efeito na App e não 

abandonar o Veículo em nenhuma circunstância, salvo com autorização expressa da parte da 

Cooltra. 

 

11. SINISTRO 

11.1. Em caso de sinistro durante a utilização do Veículo, deverá entrar em contacto o mais 

rapidamente possível com o Serviço de Apoio ao Cliente da Cooltra, através dos canais habilitados 

para o efeito na App e descrever o tipo de acidente, os danos que o Veículo tiver sofrido e 

proporcionar o endereço exato do sinistro, para além de preencher a Participação de Acidente, 

que terá de enviar imediatamente à Cooltra. 

11.2. A Cooltra decidirá se é necessário enviar um operador ao local do acidente e se deve 

permanecer lá até à sua chegada. 

11.3. Não comunicar um acidente ou negar-se a proporcionar os dados exigidos para o processo 

posterior com a companhia de seguros será penalizado de acordo com a tabela de penalizações 

disponível no Anexo 1. 

 

12. ROUBO E ATOS DE VANDALISMO 

12.1. Em caso de furto, roubo, vandalismo ou danos no Veículo durante a sua utilização, deverá 

entrar imediatamente em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da Cooltra, através dos 

canais habilitados para o efeito na App, e proporcionar a sua localização exata e a descrição dos 

factos. Também deverá apresentar denúncia às autoridades competentes e enviar a participação 

à Cooltra. 

12.2. A Cooltra decidirá se é necessário enviar um operador ao local do acidente e se deve 

permanecer lá até à sua chegada. 
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13. CÓDIGOS PROMOCIONAIS 

13.1. A utilização de códigos promocionais criados para ações pontuais da Cooltra será regida 

pelas seguintes normas: 

a) Todos os códigos promocionais são pessoais, intransferíveis e de uma única utilização 

pelo mesmo Utilizador. Não poderá introduzir o mesmo código mais do que uma vez. 

b) Cada código promocional tem uma determinada validade indicada previamente. 

Caso tenha passado o prazo de validade, o código já não poderá ser introduzido na 

conta do Utilizador. 

c) O crédito promocional poder variar de acordo com o código a que faz referência. 

d) Os códigos promocionais não são acumuláveis, a não ser que se estabeleça 

expressamente o contrário. 

e) Determinados códigos promocionais poderão estar limitados a uma quantidade de 

usos determinada, em cujo caso se informará previamente os Utilizadores. 

f) Os códigos promocionais de registo podem ser introduzidos durante o processo de 

registo. Posteriormente, e durante um prazo de tempo limitado, também poderão 

ser “redimidos” unicamente através da App.  

g) As tipologias de códigos promocionais existente são as seguintes: 

• Códigos promocionais de registo: podem ser utilizados apenas pelos novos 

Utilizadores, que poderão introduzi-los durante o processo de registo nos sete (7) 

dias posteriores ao mesmo, desde que anteriormente não tenha sido utilizado 

nenhum outro código do designados “de registo”. 

• Códigos promocionais gerais: são para novos Utilizadores e Utilizadores 

previamente registados. 

• Códigos promocionais de referência: permitem convidar amigos e registar-se de 

forma a terem crédito para experimentar o Serviço. Deverão ser introduzidos num 

prazo máximo de sete (7) dias após o registo e não são compatíveis com outros 

códigos de registo. Este código também confere crédito ao Utilizador que convida, 

quando o Utilizador convidado realiza a sua primeira viagem. É necessário ter em 

conta que esta tipologia de código promocional é igualmente considerada “de 

registo”. 

h) O crédito obtido através de um código promocional não caduca, a menos que se 

indique o contrário, e irá sendo descontado à medida que for utilizando o Serviço. 

i) O crédito obtido através de um código promocional, pode ser utilizado em todas as 

cidades nas quais se presta o Serviço ou, se assim se indicar nas condições do mesmo, 

apenas em alguma(s) cidade(s). 
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j) O crédito de que dispuser não poderá ser utilizado para pagar nenhuma compra ou 

pagamento dentro da App. Também não poderá ser reclamado o seu valor 

equivalente em moeda de curso legal. 

13.2. A Cooltra reserva-se o direito de anular o crédito obtido através de um código promocional 

se houver a suspeita de que foi feito um uso incorreto do mesmo. 
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ANEXO 3 – INFORMAÇÃO SOBRE SEGURO 

 

Nome e Endereço Segurador Apólice Telefone em caso de sinistro 

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. 
R. Gonçalo Sampaio, 39 – 4169-001 Porto  

0045.12.248953 00351 217 943 039 

 

Condições da apólice de seguro:  
 

URL: 

https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/AGEAS_SEGUROS_PORTUGAL_CONDICIONES_GENERALES.pdf 

 

 

Data da última atualização destas Condições Gerais: 16 de maio de 2022. 

https://cooltrasftp.ecooltra.com/TERMS_CONDITIONS/AGEAS_SEGUROS_PORTUGAL_CONDICIONES_GENERALES.pdf

