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CONTRATO DE ARRENDAMENTO (PORTUGUÊS)
Nome
Endereço
Data de início
Telefone *

Data de término
*Em caso de emergência

Bicicleta

ID No.

País

Data de início

Término

As bicicletas assistidas a pedal (e-bikes) são alugadas em perfeitas condições de funcionamento. Capacetes e
coletes estão incluídos no aluguer e devem ser usados em qualquer momento durante a condução de bicicletas
eléctricas.

Confirmo que não devo e não participarei em nenhuma atividade ciclável a menos que tenha lido e
compreendido as instruções de funcionamento da bicicleta eléctrica ou visualizado e compreendido o vídeo de
instrução, onde serei avisado e completamente informado sobre o correcto e seguro funcionamento da bicicleta
eléctrica.

Concordo em devolver o e-bike(s) em perfeitas condições e assumir total responsabilidade pelo estado do
equipamento enquanto estiver sob a minha posse.

Autorizo a ElectroMule (Springpapyrus Lda) a cobrar todos os custos em caso de danos à bicicleta eléctrica,
durante o período de aluguer, incluindo custos de mão-de-obra. Concordo em pagar taxas correntes de loja e
preços de revenda pelos componentes substituídos, no caso de devolver a e-bike com peças ou componentes
danificados, que precisam de ser reparados ou substituídos de acordo com o critério do proprietário.

Se for comprovado que os danos foram causados por terceiros, a ElectroMule (Springpapyrus Lda) reembolsará
os mesmo (o desgaste normal não inclui raios partidos, danos nas jantes, jantes dobradas, armações danificadas,
danos no guiador, danos nos assentos ou outras peças devido a uso indevido e / ou acidentes ).

Em caso de roubo, reembolso a ElectroMule (Springpapyrus Lda). pelo preço original da(s) bicicleta(s), mais o
custo de todos os acessórios que foram fornecidos no momento do aluguer da bicicleta.

Compreendo e aceito o risco inerente ao ciclismo e que o ciclismo me expõe a riscos pessoais inevitáveis, de
gravidade e grau variáveis, totalmente independentes da responsabilidade e atividade comercial da ElectroMule
(Springpapyrus Lda). Assumo, por este meio, todos os riscos relacionados e que possam decorrer do aluguer
desta bicicleta eléctrica e da participação no ciclismo, bem como o risco inerente ao uso do equipamento
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alugado, e aceito total responsabilidade por todo e qualquer dano ou ferimento que dai possa resultar. Absterme-ei de participar se não concordar em aceitar os riscos inerentes envolvidos.

Eu dispenso na íntegra a ElectroMule (Springpapyrus Lda). de qualquer consequência legal relacionada, direta
ou indirectamente, a qualquer problema de saúde pessoal desconhecido pela ElectroMule (Springpapyrus Lda).,
que me possa impedir de andar de bicicleta. Desta forma, reconheço e aceito, sem excepção, o direito da
ElectroMule (Springpapyrus Lda). de tomar qualquer medida ou empreender qualquer acção que vise proteger
e salvaguardar sua actividade e a sua imagem de marca.
Compreendo perfeitamente os termos deste contrato e também as razões pelas quais me pediram para assinar
e confirmar que estou assinando por vontade própria. Declaro ainda que sou maior de idade e legalmente
competente para assinar este contrato e que adquiri o consentimento por escrito de meus pais ou responsáveis,
conforme apropriado. Confirmo que tenho 16 anos ou mais.

Se o participante tiver 15 anos ou menos, os pais ou responsáveis com 18 anos ou mais deverão assinar e
assumir todas as responsabilidades aqui contidas em nome do participante.

Data

Assinatura

