Regulamento & Termo de Responsabilidade de Aluguer de BMX
Artigo 1º Objecto
O presente documento tem como finalidade definir as condições e responsabilidades
cíveis dos clientes que celebram com a sociedade comercial Blacksand, Lda NIPC
513283080, com sede social na Rua de Lisboa nº. 53-F, 9500-216 Ponta Delgada,
contratos temporários com prazo certo de aluguer e utilização de BMX.
Artigo 2º Disposições Gerais
As BMX a alugar aos clientes pela Blacksand, Lda são propriedade exclusiva desta,
destinando-se ao uso recreativo dentro do recinto da BlackSandBox.
Artigo 3º Condições de Aluguer
1) O aluguer das BMX funciona de acordo com o horário e tarifa em vigor na
BlackSandBox.
2) No acto do aluguer, o presente documento deverá ser assinado pelo cliente.
3) Este deverá sempre fazer uso prudente da BMX, de modo a manter a sua boa
conservação, funcionamento e segurança.
4) Não poderá transportar terceiros na BMX alugada, nem cedê-la a terceiros.
5) A Blacksand, Lda reserva-se no direito de recusar o aluguer de BMX: a) a quem
não apresente documentação válida; b) a quem se mostre visivelmente sob a
influência de álcool ou outra substância; c) a quem não ofereça garantia de um uso
prudente e cuidado da bicicleta; d) a quem anteriormente tenha violado as
condições de aluguer.
Artigo 4º Devolução
1) O cliente deverá proceder à entrega da BMX alugada logo que expire o período de
aluguer, sob pena de não o fazendo ter que pagar a quantia referente à tabela de
preços em vigor, disponível para consulta na BlackSandBox.
2) Se a devolução for efectuada antes da expiração do tempo de aluguer, o cliente
não será reembolsado de qualquer importância.
3) A não devolução da BMX alugada dará lugar à apresentação de queixa-crime pela
prática de furto contra o cliente.
4) Caso a BMX seja furtada ao cliente, este deverá apresentar de imediato queixacrime desse facto às autoridades policiais, sendo responsável pelo pagamento do
valor da mesma, que se cifra em €300.
5) O cliente será responsabilizado por qualquer dano causado ao material alugado,
mormente em caso de acidente, devendo indemnizar a Blacksand, Lda na
importância que se tornar necessária para a recuperação total e no que se refere ao
tempo de paralisação, de acordo com a tabela de valores em vigor disponível para
consulta na BlackSandBox.

6) O aluguer da BMX ao cliente não implica qualquer seguro de acidentes pessoais
por parte da Blacksand, Lda, cabendo a responsabilidade sempre ao cliente.
Artigo 5º Avarias
Em caso de qualquer tipo de avaria no equipamento alugado, o cliente deve de
imediato avisar e entregar a BMX ao staff da BlackSandBox, sendo devolvida a
importância remanescente calculado o período de paralisação do equipamento.

Dados Cliente:
Nome
Contacto
Duração aluguer

Li e compreendo o presente documento e respectivos conteúdos
Assinatura
_______________________________________________________

NOTAS:

Custo Reparação Material BMX Blacksand, Lda

€

Cubo trás -

€

Cubo Frente -

Pneu -

Aro de roda - 9€

€

Cremalheira - €

€

Corrente - €

Travão v-brake -

€

Haste 680mm – 12,
Espigão -

€

Manetes - ,

Kit Cabos - 9€
Selim -

,

€

Câmara de ar - ,99€

€

Avanço -

,

Guiador -

,

Carreto - 9€
€

Pedais - ,

€

€

A gerência

__________________________________________________

