TABELA DE PREÇOS DE ALUGUER DE PLATAFORMAS NO CLUBE NAVAL DE PORTIMÃO

ÉPOCA BAIXA

ÉPOCA ALTA

SEMANA

32 €*

115 €*

MÊS

88 €*

433 €*

DIA EXTRA

5 €*

25 €*

ANO

1220 €**

Os preços não incluem IVA
Descontos para motos compradas na Angel Pilot: - 20 %
Época alta: 16 de Junho a 14 de Setembro | Época baixa: 15 de Setembro a 15 de Junho

*Despesas Adicionais Obrigatórias Aluguer Periódico
48€ a pagar na receção do Clube Naval de Portimão no ato de registo da impressão digital para acesso ao pontão.

**Despesas Adicionais Obrigatórias Aluguer Anual
75€ Joia de sócio do Clube Naval de Portimão a pagar apenas no primeiro ano na receção do Clube Naval de Portimão, no
ato de registo da impressão digital para acesso ao pontão.
48€ Quotas de sócio do Clube Naval de Portimão a pagar todos os anos na receção do Clube Naval de Portimão, no ato de
registo da impressão digital para acesso ao pontão. Este valor será descontado da fatura da plataforma, mediante
apresentação do comprovativo de pagamento das quotas no Clube Naval de Portimão.

Termos & Condições
- O pagamento terá que ser efetuado na totalidade no ato de reserva da plataforma, através de pagamento numa das lojas
do Grupo Angel Pilot ou por transferência bancária. IBAN PT50 0033 0000 00015193662 98;
- A sua plataforma não estará reservada até à data do pagamento;
- O valor a pagar encontra-se tabelado;

- Não é permitido o uso de autocolantes ou outras menções a empresas concorrentes de B.G. Equipamento Náutico.
Nos casos em que a unidade tenha as referidas menções, deverão ser retiradas ou será aplicada uma multa de
100€+IVA;
- O não levantamento da moto de água na data prevista, terá um agravamento de 30€ + IVA por dia. B.G. Equipamento
Náutico, reserva-se o direito de retirar as motos de água de proprietários em incumprimento e de faturar as despesas de
levantamento;
- O não pagamento dos valores em dívida, implica o pagamento de juros nos termos dos artigos 804º a 806º do Código
Civil;
- O cliente deve colocar sempre a moto de água na plataforma indicada. A B.G. Equipamento Náutico reserva-se o direito
de retirar as motos que são colocadas nos lugares de outros clientes;
-Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio;
- A empresa B.G. Equipamento Náutico, Lda, não aceita qualquer responsabilidade por roubos, incêndios e quaisquer
outras ocorrências no cais do Clube Naval de Portimão, que provoquem danos às motos de água ou danos físicos aos seus
utilizadores durante o período de aluguer.

Para mais informações por favor contacte-nos: +351 282 343 086

