Tirso Aventuras

Condições de aluguer, Termos de Responsabilidade e Instruções.
Entende‐se por material ou equipamento o insuflável assim como todos os acessórios entregues.
Durante o período de aluguer, o cliente será responsável pela supervisão e segurança de todo o
material e de todas as pessoas que usarem o insuflável. Será, igualmente responsável pela garantia
de cuidados essenciais que evitem danos de qualquer natureza ou modificações de qualquer tipo. O
cliente será ainda responsável pelo comportamento de todas as pessoas de todas as idades, que
venham a usar o material, mesmo que este esteja acompanhado por um monitor da Tirso Aventuras.
O cliente não deverá usar o equipamento para outro fim que não aquele descrito no contrato de
aluguer. O cliente não pode, em hipótese alguma, subalugar o equipamento ou permitir que este
seja utilizado de forma ou para fins ilegais.
O cliente não poderá permitir que qualquer pessoa utilize o insuflável quando tiver: calçado, óculos,
cintos, pulseiras, colares, objectos cortantes e/ou pontiagudos e/ou qualquer tipo de material
similar a estes, que possam causar ferimentos às pessoas ou danificar o insuflável. É expressamente
proibido o consumo de comidas ou bebidas durante o uso do insuflável. É, igualmente, proibida, a
permanência ali de qualquer tipo de animal.
No acto do aluguer, o cliente deverá verificar o equipamento entregue, e confirmar que ele está em
plenas condições de funcionamento, operacionalidade e usabilidade.
O cliente não deverá usar o equipamento ao ar livre em condições meteorológicas como vento ou
chuva. O equipamento deve ser usado de preferência em relvado. O cliente deverá certificar‐se,
também, de que o terreno em causa está livre de objectos que possam danificar o equipamento.
Este não deverá ser usado perto de piscinas, degraus, cercas, fios eléctricos.
O pagamento será sempre efectuado no início do serviço assim que o cliente verificar as condições
de higiene e de utilização do equipamento instalado pela Tirso Aventuras e ter tomado
conhecimento das condições de aluguer.
Sempre que o equipamento se encontre danificado os custos de reparação serão sempre suportados
pelo cliente, sendo o valor do concerto cobrado pelo fabricante do equipamento que se encontra
identificado no respectivo material.
Termos de Responsabilidade
O cliente reconhece que leu, entendeu e aceita toda e qualquer instrução relativa a boa operação
com a segurança e equipamento.
A Tirso Aventuras recusa assim qualquer responsabilidade por perdas danos ou ferimentos causados
a qualquer pessoa que venha a usar o equipamento.
Fica na posse do cliente uma cópia com todas as normas por este lidas e entendidas.
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