
DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE MOTO 

DE ÁGUA NO CLUBE NAVAL DE PORTIMÃO 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, portador do documento de 

identificação nº. ________________________________, residente em ____________________________________________, 

declaro ter aceite a ________________________ o direito de utilização da plataforma de mota de água, 

correspondente ao lugar nº. ______ no Clube Naval de Portimão, entre os dias ___________________ e 

___________________ destinado à mota de água _______________________________, com matrícula ________________.  

 

Preenchimento Obrigatório 

Email ________________________________________________________ 

Telemóvel __________________________________________________ 

NIF ___________________________ 

 

 

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; 

NIB: 0033 0000 00015193662 98 

- A sua plataforma não estará reservada até à data do pagamento; 

- O valor a pagar encontra-se tabelado; 

- O não levantamento da moto de água na data prevista, terá um agravamento de 18 €/dia + IVA. B.G. 
Equipamento Náutico, reserva-se o direito de retirar as motos de água de proprietários em 
incumprimento e de cobrar 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. 

 

Li e aceito os termos e condições de utilização da plataforma. 

 
Local e data:______________________________________________ 
 
Assinatura do cliente_____________________________________ 


