Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

Segell del punt de lloguer:

CONTRACTE DE LLOGUER DE BICICLETES FLYER /
FLYER ELECTRIC BIKES RENTAL CONTRACT
DADES DEL CLIENT / CUSTOMER DATA:
Nom i cognoms/ NAME AND SURNAMES:.............................................................................................................................
DNI-Passaport/ ID-PASSPORT: ………………………..…………….. Data naixement/ BIRTHDAY: ………………….……….
Telèfon/ MOBILE: ………………………………..……..…….. email:…………………………………..…………………………….
Domicili/ ADDRESS: ………………………………………………………………………..………….. CP/ ZIP: …………….……..
Població/ CITY: ……………………………………………….………. País/ COUNTRY: ……………………………….………….
Tarjeta de crèdit / CREDIT CARD: ……………….……….. Número / CARD NUMBER: ………………………………………

LLOGUER DE LES BICICLETES FLYER / FLYER E-BIKES RENTAL:
Prova / TEST

2h

½ dia / DAY (4h)

Data entrega / START DATE: …………………...……….

Ut / QTY

Flyer i:sY

Flyer X

Flyer S

___ dies / DAYS

Data devolució / RETURN DATE: ………………………………

Concepte / DESCRIPTION
Flyer C

1 dia / DAY

Preu / RATE (€)

TOTAL (€)

TOTAL / AMOUNT:
(IVA inclòs / VAT included)

He llegit i accepto els termes i condicions de lloguer al dors
del contracte. Confirmo la entrega en perfecte estat de la
bicicleta indicada. / I READ and ACCEPT the legal
conditions at the reverse of the contract. I confirm the
ebike for rent is in perfect conditions.

Signatura / Firm

Responsable del punt de lloguer

Satisfacció i observacions / Satisfaction and notes:

Conserva aquest contracte firmat i segellat per:

Canviar la bateria en els diferents punt de lloguer de la xarxa.
Tornar la bicicleta en un altre punt de lloguer (prèvia autorització)
Gaudir de descomptes al comprar bicis FLYER a Ebiketours.cat

El servei del lloguer és un producte de EBIKETOURS.CAT que ofereix aquest servei a través de diferents
concessionaris independents. Aquestes Condicions Generals són part integral de cada contracte del lloguer.
Amb la seva signatura es confirma que el client ha llegit, comprès i acceptat els termes i condicions del
lloguer sense cap excepció.
1.Relacions contractuals EBIKETOURS.CAT exerceix la concessió del lloguer de bicicletes i és l'empresa
contractant del servei. Totes les empreses associades en el procés del lloguer figuren com a mediadores.
2.Entrega de la bicicleta. El client de lloguer rep la bicicleta en perfecta condició d'ús i neta. Qualsevol
reclamació en referència a l'estat de la bicicleta ha de ser formalitzada en el moment del lliurament.
3.Devolució de la bicicleta. El client de lloguer té l'obligació de retornar la bicicleta incloent els accessoris
prestats, a l'hora i lloc prèviament establerts i sempre durant els horaris comercials de l'empresa
col·laboradora. La bicicleta es tornarà en les mateixes condicions d'ús com en el moment del lliurament. La
pèrdua de components i accessoris així com danys ocasionats per mal ús han de ser notificats en el
moment de la devolució i seran facturats al client.
4.Prolongació del contracte del lloguer. La prolongació del contracte de lloguer requerirà el vistiplau de
l'empresa mediadora. La prolongació ha de ser sol · licitada abans del venciment del contracte en vigor. La
prolongació pot ser denegada sense justificació de la mateixa.
5.Edad mínima del client usuari. L’edat mínima recomanada per utilitzar les bicicletes elèctriques és de 14
anys, excepte l’acompanyant en el tàndem, i els adolescents amb menys de 18 anys han de ser
acompanyats per una persona adulta i responsable d’ells acompanyada per un permís signat dels pares o
tutors, garantint la responsabilitat civil i econòmica.
6.Servei de lloguer i els preus corresponents. Els preus aplicables són els que l'empresa mediadora
publica en el moment de la contractació.
7.Assegurança. Cada bicicleta disposa d'una assegurança individual que cobreix el risc de robatori (*) i la
RC obligatòria. La quota de l'assegurança està inclosa en el preu del lloguer. El client confirma amb la
signatura del contracte que disposa de suficients fons econòmics per cobrir qualsevol risc vinculat amb el
lloguer de la bicicleta amb riscos no coberts per l'assegurança. El incompliment de les normes de conducció
en via pública de la bicicleta és responsabilitat directa del conductor de la mateixa. Tant EBIKETOURS.CAT
com l'empresa mediadora rebutja qualsevol responsabilitat tant directa com indirecta en aquest cas.
8.Casc de bicicleta. Les empreses col·laboradores de EBIKETOURS.CAT ofereixen als clients de lloguer
un casc de forma gratuïta. EBIKETOURS.CAT aconsella portar aquests mitjans per a la seva pròpia
seguretat. La no utilització d'aquestes mesures de seguretat no pot causar cap responsabilitat per part de
EBIKETOURS.CAT o de l'empresa mediadora.
9.Responsabilitat del client de lloguer. El client de lloguer es compromet a utilitzar la bicicleta
adequadament i amb cura. El client de lloguer és responsable dels danys causats per un ús inadequat. No
s'autoritza a participar en campionats o competicions. En el cas d'accident, pèrdua, furt o tracte inadequat el
client de lloguer és econòmicament responsable de la quantia a cobrir per despeses de reparació sent el
màxim el valor de recuperació d'un model igual.
10.Defectes durant el temps del lloguer. Davant qualsevol defecte en la bicicleta durant el període de
lloguer, tant EBIKETOURS.CAT com l'empresa mediadora intentarà en la mesura del possible canviar la
bicicleta defectuosa per un model igual o similar. Si no hi ha aquesta possibilitat, el client no podrà fer cap
reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poguessin haver causat.
11.Legislació. EBIKETOURS.CAT i l'arrendatari acorden sotmetre a qualsevol divergència relacionada amb
la interpretació o execució del present contracte als tribunals competents de la jurisdicció de la ciutat de
Tarragona.
(*) ROBATORI, ESPOLIACIÓ i COBERTURES: L'assegurança garanteix la pèrdua total de la bicicleta assegurada com
a conseqüència de sostracció il·legítima. S'EXCLOU: a) Robatoris originats per culpa o negligència greu de l'Usuari de
la bicicleta; b) Robatoris que intervinguin els familiars del Prenedor o usuari; c) Robatoris que no siguin denunciats a
l'autoritat competent.

