CONTRATO DE ALUGUER DE BICICLETAS

Nome ___________________
_____________________________________________________
_______________
Telefone________________
________ Hospedado em _______________________________
_______________

TREK X Caliber 5 29 XL

TREK X Caliber 4 29 L/XL

TREK 3700
3
26 L

TREK 3700 26 M

TREK 3700 26 M

ZURK Bike Team-26-M

FS-EMT-26-M

FDR 04-26-M

TEAM

Duração do aluguer________
______________

Regulamentação
1 - O cliente deve conhecer e respeitar as regras e normas do Código da Estrada
Estrad e respeitar as
propriedades, deixar cancelas e portões no estado em que as encontrar e respeitar a sinalização.
2 - Todas as bicicletas
letas têm se
seguro de responsabilidade civil na companhia Liberty Seguros apólice
n.º 095/000238672, no montante
monta
de 50.000,00€ que cobre apenas danos
os causado
causados a uma terceira
parte.
3- Todos os passageiros têm Seguro de Acidentes Pessoais na companhia Liberty Seguros apólice
nº 100000691 no montante de 20.000,00€ por morte ou invalidez permanente
ermanente e 3.500,00€ de
despesas de tratamento e repatriamento.
repa
4 - O cliente é responsável
sponsável p
por quaisquer danos causados aos benss alugados, bem como pela
perda total ou parcial
ial dos mes
mesmos.
5 - No acto do aluguer
guer será as
assinado um contrato escrito onde constem o nome do cliente e local de
alojamento e o período
íodo de tem
tempo de aluguer devendo o documento ser assinado
ssinado pel
pelas partes.

Aceito as condições.
ondições.
Ferreira do Alentejo, ______ de______________________ 2014
Cliente
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Atenção: Para se
e evitar causa de danos na corrente, carretos
etos e p
pedaleira, não
utilize as seguintes
tes com
combinações:
PEDALEIRO GRANDE-CARRETO MAIOR;
PEDALEIRO PEQUENO-CARRETO MENOR.
PE
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