NORMAS DE UTILIZAÇÃO
1.

O serviço de aluguer de bicicletas tem um carácter lúdico e ecológico. O objetivo é
fomentar o uso deste veículo não poluente na realização de deslocações urbanas em
bicicleta.

2.

O serviço de aluguer de bicicletas está disponível na cafetaria municipal, das 09h00 às
19h00.

3.

O uso da bicicleta dependerá da disponibilidade das mesmas no ponto de aluguer, sendo
efetuado por “unidade de utilização” (hora/dia):
 1 hora – 1€
 1 dia – 5€

4.

Os utilizadores menores só poderão utilizar o serviço sem acompanhamento dos pais
mediante assinatura de Termo de responsabilidade por parte dos pais ou tutores, ficando
estes responsáveis pelo bom uso da bicicleta.

5.

A Proençatur, EM não se responsabiliza pelos danos que o utilizador possa sofrer ou
causar a si próprio ou a terceiros durante a utilização do serviço. Da mesma forma, a
Proençatur não pode ser responsabilizada por danos ou prejuízos causados pela má
utilização da bicicleta.

6.

O acesso ao serviço é efetuado mediante o preenchimento de formulário, que pressupõe
o conhecimento e sujeição dos utilizadores às regras de utilização.

7.

O utilizador assume a custódia da bicicleta logo que a retira do parqueamento, devendo
fazer o uso correto da mesma, devolvendo‐a no mesmo estado que a encontrou e em
bom estado de funcionamento. O utilizador compromete‐se durante o tempo do aluguer
a estacionar a bicicleta em zonas adequadas e seguras, respeitando sempre as normas
definidas pelo Código da Estrada e utilizando as vias públicas do Município de Proença‐a‐
Nova.
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8.

O utilizador deve ser responsável em todo o momento pelas obrigações que se
determinem por qualquer autoridade ou organismo, incluindo a necessidade de usar
qualquer tipo de complemento para a utilização, como o capacete e o colete refletor.

9.

É proibida a utilização da bicicleta para fins lucrativos, comerciais ou qualquer outro tipo
de uso profissional.

10. É expressamente proibido ao utilizador emprestar, alugar, vender ou ceder a terceiros a
bicicleta.
11. É proibida a utilização da bicicleta fora da zona urbana ou das vias urbanas da vila de
Proença‐a‐Nova, bem como em terrenos ou em condições inapropriadas para bicicletas.
12. É proibida a desmontagem e/ou manipulação parcial ou total da bicicleta.
13. Antes de retirar a bicicleta do ponto de aluguer, o utilizador tem que comprovar a sua
conformidade e assegurar‐se que a bicicleta que vai usar está em boas condições de uso e
manutenção.
14. A bicicleta está sob a responsabilidade do utilizador durante o período de tempo que
decorre entre o levantamento e a devolução da bicicleta. O utilizador assume as
consequências derivadas das sanções temporais da não devolução e económicas por
abandono, roubo e/ou a não devolução.
15. Em caso de acidente ou incidente que afete as condições da bicicleta, o utilizador tem
obrigação de comunicar imediatamente o sucedido. A bicicleta continuará sob a
responsabilidade do utilizador até que este a restitua no ponto de aluguer.
16. Os danos produzidos na bicicleta pelo uso incorreto serão cobrados ao utilizador do
serviço que terá que assumir os gastos devidos com a respetiva reparação.
17. Em situação de atraso na entrega da bicicleta, em atrasos inferiores a uma hora será
cobrada uma unidade de utilização adicional, enquanto para atrasos superiores é
aplicável uma multa correspondente ao dobro do valor horário.
18. Em caso de furto ou roubo da bicicleta, o utilizador deve apresentar cópia da denúncia
apresentada na polícia. Em caso da não apresentação do documento, fica sujeito a uma
sanção de 200€.
19. Quaisquer dúvidas e omissões resultantes da aplicação destas normas serão resolvidas
pelo Conselho de Administração da Proençatur, EM.
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