DUARTE DELGADO Unipessoal Lda. com nome comercial AREIA BRANCA RENTALScom sede na Travessa do Rossio nº3 4º, 2530-132
Lourinhã com o NIF 503357260 aluga o veículo pelo preço acordado nas condições particulares, com as seguintes condições:
DUARTE DELGADO Unipessoal Lda rents the vehicle for the price agreed, with the following conditions
IDADE E CATEGORIA DA CARTA DE CONDUÇÃO:
- O Cliente (condutor) tem que ter pelo menos 18 anos e ser portador de um cartão de identificação e carta de condução válidos e
experiência adequada numa moto de tamanho e potencia semelhante à que se propõe alugar. É da responsabilidade do cliente
assegurar-se que a carta de condução que possui é válida para o veículo que pretende alugar.
RESERVAS:
A Areia Branca Rentals fará sempre todos os esforços possíveis para fornecer o veículo reservado para o período de aluguer. Se, por
alguma razão a Areia Branca Rentals não apresentar o modelo reservado um modelo equivalente pode substituir o modelo reservado.
Caso a tarifa do veiculo de substituição seja mais alta do que o veiculo inicialmente reservado pelo cliente, essa diferença será
suportada pela Areia Branca Rentals.
TARIFAS
- Os preços apresentados incluem IVA
- As tarifas e a taxa governamental estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
O preço exclui gasolina, tarifas de parques de estacionamento, multas
RESPONSABILIDADES DA AREIA BRANCA RENTALS
A Areia Branca Rentals compromete-se a entregar o veículo em bom estado de conservação e manutenção e em condições seguras de
circulação. O cliente deverá receber toda a documentação do veículo (documento único de circulação, carta verde do seguro e
declaração amigável) com como todos os acessórios contratados.
A Areia Branca Rentals deve verificar e registar em formulário a ser entregue ao cliente os danos existentes no veículo aquando da sua
entrega.
O veículo descrito nas condições particulares só pode ser conduzido pelo cliente (condutor) que assinou o contrato de aluguer já que
só este será responsável por todas as infracções cometidas ao código da estrada, cívil ou penal bem como pelos danos causados ao
veículo.
O veículo tem que ser devolvido no dia e hora estipulado nas condições particulares do contrato de aluguer pois a falta de devolução
será considerada uso ilícito e tal facto será reportado às autoridades Portuguesas a não ser que a alteração seja comunicada com 24
horas de antecedência do término do contrato.
O cliente deve verificar as condições gerais do veiculo antes de o levantar e quando da sua devolução.
O veículo tem que ser devolvido no mesmo lugar onde foi alugado. O eventual transporte do veículo para a sua devolução é por conta
do alugador.
Os veículos são entregues com o depósito atestado e devem ser devolvidos na mesma forma, caso contrário a gasolina em falta e uma
taxa de reenchimento de 10€ (IVA incluído) serão debitadas.
Não é autorizada a utilização do veículo fora de Portugal.
Por cada hora adicional a partir do término do contrato serão cobrados 5€/hora (IVA incluído).

É da responsabilidade do cliente garantir que o veículo alugado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Será usado de acordo com as recomendações do fabricante
Será usado com o total respeito do código da estrada do país em que circular
Não será usado negligentemente
Não será usado em competições
Não será usado fora de estrada ou de estradas convencionais
Não será usado para motivos ilegais
Não será usado com peso superior á sua capacidade autorizada
Não será conduzido por alguém que não conste no contrato de aluguer
Não será usado se a sua condição mecânica for considerada insegura
Não será usado sobre o efeito de álcool, drogas ou outras substâncias narcóticas

•

Não será usado se a condição física do cliente estiver enfraquecida por doença ou cansaço

O não cumprimento de qualquer um dos parágrafos anteriores envolve o cancelamento imediato do seguro tornando o cliente
totalmente responsável sobre o valor total da moto e acessórios.

SEGUROS
Na tarifa de aluguer estão incluídas as seguintes coberturas de seguro:
- Responsabilidade civil de 50.000.000€.
- Assistência em viagem e táxi para os ocupantes.
- Todos os danos corporais ou materiais sofridos pelo condutor não estão cobertos pela apólice se a culpa do sinistro for do mesmo.
- A franquia para danos por queda ou colisão é definida pelo depósito de garantia(bloqueado em cartão de crédito ou débito) mantido
pela Areia Branca Rentals e especificado no contrato de aluguer, cujo valor varia de acordo com o modelo alugado.
A apólice de seguros será considerada automaticamente considerada sem efeito se:
- o Cliente abandonar a cena do acidente em que esteja envolvido;
- O veículo seja conduzido pelo cliente e este esteja sobre a influência de álcool, drogas ou outras substâncias narcóticas.
O veiculo seja conduzido em áreas não autorizadas pela LX Rent como sejam circuitos de competição, fora de estradas nacionais ou
fora do território Nacional..
O cliente é sempre responsável pelos danos causados ao veículo alugado bem como a qualquer outro equipamento fornecido com o
veículo, até ao montante do depósito de garantia especificado nas condições particulares.
Em caso de furto ou perda total será cobrado ao cliente um montante de 1600€ no caso das scooters 50 cc.
CANCELAMENTO DE RESERVAS
As reservas efetuadas através do website da Areia Branca Rentals, podem ser canceladas desde que os pedidos de cancelamento sejam
feitos com pelo menos 24 Horas de antecedência. Para o efeito o cliente deverá contactar-nos pelo email
info@areiabrancarentals.com ou contactar 00351 919982278.
Não será cobrada alguma taxa de cancelamento a todos os pedidos de devolução efectuados com antecedência superior a 24h
POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO
As devoluções dos pagamentos efectuados são automaticamente emitidos quando é feito o pedido de cancelamento da reserva.
Sempre que possível a devolução deverá realizar-se pela mesma via de pagamento, mas caso não seja possível, o utilizador deverá
apresentar comprovativos de pagamento e de titularidade de conta ou cartão, para que se realize a devolução por Transferência
Bancária.
A Areia Branca Rentals compromete-se a devolver todos valores recebidos (excepto taxas bancárias) no prazo máximo de 5 dias uteis.
Nenhuma devolução será efectuada se o aluguer terminar mais cedo, se o cliente não aparecer para levantar a viatura ou se a reserva
for cancelada com menos de 24 horas de antecedência.
Todos os assuntos relativos às devoluções podem ser tratados através do nº. de telefone 00351919982278 ou endereço de email,
info@areiabrancarentals.com.
AVARIA MECÂNICA / ACIDENTE
Em caso de avaria, acidente, perda, dano ou furto, a ocorrência deverá ser imediatamente reportada às autoridades policiais
competentes e à Areia Branca Rentals, num prazo máximo de 24 horas. O cliente obriga-se a preencher a declaração amigável de
acidente com o máximo de danos possível, caso contrário, o seguro será considerado nulo e sem efeito. O cliente obriga-se a cooperar
com a Areia Branca Rentals e suas seguradoras em qualquer investigação ou processo judicial subsequente.
- Cada peça do veículo que exiga a sua pintura será cobrado ao cliente um montante de 150 €.
– Em caso de existir alguma peça danificada será cobrado ao cliente o equivalente à tabela de preço ao público do fornecedor.
Na situação de avaria mecânica o cliente deve contactar a Areia Branca Rentals informando a sua localização exacta e detalhar da
melhor forma possível o tipo de avaria. Se for necessário e possível a reparação o cliente deve obter da Areia Branca Rentals
autorização para a fazer.
Se a reparação não for possível, Areia Branca Rentals procurará por todos os meios substituir o veículo avariado no menor espaço de
tempo possível.
A Areia Branca Rentals reembolsará o cliente pelo tempo em que o veículo estiver imobilizado, se por alguma razão a substituição do
veiculo não for possível, Areia Branca Rentals reembolsará o cliente pela totalidade dos dias não utilizados.

Reembolsos ou substituições do veículo são excluídas se forem provocadas por acidentes ou avaria mecânica causada por queda ou má
utilização do veículo
Tenho conhecimento que o veículo pode estar equipado com um dispositivo de geo-localização que pode ser usado em caso de não
execução do contrato, roubo ou cruzamento de fronteiras.
No caso de disputa entre o cliente e a Areia Branca Rentals, esta será regulada de acordo com as leis Portuguesas. Tanto o cliente com
a Areia Branca Rentals concordam em estabelecer o tribunal da Comarca de Lisboa para resolver quaisquer disputas emergentes do
contrato de aluguer com expressa exclusão de qualquer outra.

