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A VIPDRIVE nasce exclusivamente a partir das várias solicitações empresarias e de 

âmbito particular e familiar, abrangendo assim as múltiplas pretensões solicitadas pelos 

seus Clientes nas áreas dos transferes personalizados e exclusivos, garantido pelo 

profissionalismo dos nossos motoristas.

A VIPDRIVE consegue oferecer aos seus Clientes Tours Privados, derivado da procura 

diária e incessante de novas parcerias e contactos firmados em varias áreas, 

conseguindo só assim propor e aconselhar os seus Clientes para uma visita de lazer aos 

melhores locais existentes de Turismo, Compras, Jogos de Futebol, Concertos, Eventos, 

Restaurantes e Discotecas.

A VIPDRIVE rege-se pela obrigatoriedade da discrição e do sigilo exigido para si e para a 

sua família, grupo de amigos ou de negócios. 

A VIPDRIVE torna-se assim um serviço especializado e credenciado na restrita área de 

serviços de transferes-transporte, tendo como sua patente máxima a segurança e a 

confiança do bem-estar de quem transporta diariamente. 

A VIPDRIVE é uma marca da Empresa PrivateVip, Lda que se rege pela Licença de Alvará 

nº 3853, concedida pelo Instituto do Turismo de Portugal que regula em exclusivo as 

Actividades de Turismo e Viagens, abrangidas através do Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 

de Agosto. 

A VIPDRIVE para a garantia desta responsabilidade da sua actividade profissional, 

subscreveu um Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil no valor de 75.000,00 € 

(setenta e cinco mil euros) através da Apólice nº 78404523, junto da Entidade Ocidental 

Seguros.

A VIPDRIVE assegura perante os seus Clientes que todas as suas viaturas estão 

regulamentadas por Inspecções Periódicas Obrigatórias e abrangidas por Certificados de 

Seguros de Ocupantes a vigorar pela Legislação Portuguesa.

A VIPDRIVE é o seu novo parceiro de confiança para todas as suas deslocações e 

ocasiões...
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