
Regulamento de Aluguer de Veículos Euro Tours Covilhã 
  

Artigo 1 – Objeto 

O presente regulamento tem como fim definir as condições e responsabilidades 

civis dos Clientes que celebram com a Levy Fabio Vasconcelos (Euro Tours 

Covilhã), NIF 295 450 274, sita na Rua Formosa, 4 – 1 andar, Covilhã, este 

contrato temporário com prazo certo de aluguer e usufruto de bicicletas, 

quadriciclos e e-trots. 

  

 

Artigo 2 – Disposições Gerais 

Os veículos a alugar aos clientes são da propriedade de Levy Fabio 

Vasconcelos(Euro Tours Covilhã) e destinam-se exclusivamente à utilização 

regular das m 

esmas, sem excepção. 

  

 

Artigo 3 – Condições de Aluguer 

a) No ato do aluguer o Cliente e Levy Fabio Vasconcelos (Euro Tours Covilhã) 

assinam duas vias do presente contrato que inclui um anexo com os dados do 

Cliente, qual o veículo alugado e o respetivo estado, o período de aluguer e um 

termo de responsabilidade. No caso de menores o responsável de educação ou 

quem o represente será considerado Cliente, sendo sempre necessário o documento 

de identificação, B.I. ou passaporte. 

b) O cliente deverá sempre fazer uso prudente e responsável do veículo de forma 

a manter a boa conservação, funcionamento e segurança da mesma, zelando pela 

sua própria integridade física. 

c) Reserva-se no direito de recusa ao aluguer de bicicletas a quem não apresente 

documentação válida, se mostre visivelmente sob influência de álcool ou de outra 

substância, não ofereça garantia de um uso prudente e cuidado da bicicleta ou que 

anteriormente tenha violado as condições do aluguer. 

d) Não deve conduzir o veículo fora do circuito determinado. 

  

 

Artigo 4 – Tarifas de Aluguer 

Os valores de aluguer encontram-se afixados em local visível e serão os praticados 

à data de início do presente contrato. Será solicitado um depósito de 20,00€ para 

todos os veículos e de 50,00€ para as e-trots. 

 

  

Artigo 5 – Devolução 

1. O cliente deverá proceder à entrega do veículo alugado e de todos os 

acessórios diretamente no local de recolha, até à data e hora final do 

contrato sob pena de pagar a tarifa superior em caso de atraso. 

2. Se o fizer antes da expiração do tempo do aluguer não será reembolsado de 

qualquer importância. 



3. A não devolução do veículo alugado dará lugar à apresentação de queixa-

crime pela prática de furto contra o responsável civil do contrato celebrado 

entre as partes. 

4. Caso o veículo seja furtado ao cliente, este deverá apresentar de imediato 

queixa-crime desse facto às autoridades policiais, sendo responsável pelo 

pagamento do valor da mesma, que se cifra nos: 

• 500,00€ para bicicletas “Eletra”, para CICLOCID ; 

• 700,00€ para a e-trot. 

• O cliente será responsabilizado por qualquer dano causado ao material 

alugado, devendo indenizar a Levy Fabio Vasconcelos (Euro Tours 

Covilhã) na importância que se tornar necessária para a recuperação total 

mais 20,00€ por dia de imobilização do equipamento. 

• O aluguer do veículo ao cliente não implica qualquer seguro de 

responsabilidade civil ou de acidentes pessoais por parte do Euro Tour 

Covilhã, cabendo a responsabilidade sempre ao cliente. 

  

  

Artigo 6 – Avarias 

Em caso de qualquer tipo de avaria no equipamento alugado, o cliente deve de 

imediato avisar a levy Fabio Vasconcelos (Euro Tours Covilhã) e entregar o 

veículo na loja, sendo devolvida a importância remanescente ao contrato, sem 

quaisquer valores adicionais. 

  

 

Artigo 7 – Tabela de cauções 

No caso de danos parciais no equipamento alugado, o cliente fica sujeito ao 

pagamento das seguintes importâncias (IVA incluído) 

1. Pedais - 10,00 € 

2. Pneu 15,00 € 

3. Câmara-de-ar - 7,00 € 

4. Cabo - 7,00 

5. Roda – 50,00€ 

6. Punho – 15,00€ 

7. Espigão do selim - 10,00 € 

8. Aperto rápido – 10,00€ 

9. Selim - 30,00 € 

10. Calços do travão - 8,00 € 

11. Quadro parcial ou Forqueta - 30,00 € 

12. Guiador - 40,00 € 

13. Manete – 10,00€ 

14. Corrente – 15,00€ 

15. Qualquer componente da transmissão (pedaleira, cassete) – 35,00€ 

16. Cadeado – 30,00€ 
 


