Condicions Contracte Lloguer Bicicleta TransTerraAlta.

GuiesBtt.cat efectua un servei de lloguer de bicicletes a través de Les Roques Natura
segons les següents condicions.
1.-

El preu de lloguer de la bicicleta serà de 48 € (IVA inclòs) per un total de 4 dies.

2.-

En cap cas es podrà utilitzar la bicicleta fora del recorregut corresponent a la ruta
TransTerraAlta de GuiesBtt.cat

3.-

Es lliurarà una bicicleta de muntanya (BTT) amb suspensió davantera (tipus
Merida Matts)

4.-

Es lliurarà un mínim de 1 bosseta per bici amb càmera de recanvi per bicicleta,
eines per arreglar punxades i bomba d’aire.

5.-

Cada bicicleta portarà una llum de senyalització.

6.-

Es lliurarà un casc per bicicleta.

Clàusules generals:
a.-

Les bicicletes s'hauran de reservar amb una antelació mínima de 1 setmana.

b.-

L'anul·lació d'alguna de les activitats per causes alienes a l’organització no
comporta el retorn dels diners sempre que no s'hagi avisat prèviament amb un
termini mínim de 5 dies hàbils.

c.-

La reserva es formalitzarà abonant la totalitat del pressupost abans de la
realització de l’activitat.

d.-

GuiesBtt.cat es reserva el dret a modificar les dates i el programa, o anul·lar les
activitats en cas de que consideri que les condicions meteorològiques o del terreny
comporten un risc greu per als participants.

e.-

Les bicicletes es recolliran no abans de les 19:00 de la tarda del dia anterior
d’iniciar la ruta, o bé a Lo Corral d’Arnes o bé al local de les Roques Natura,
ubicat a pocs metres de distància. El retorn de les bicicletes es podrà realitzar al
mateix local de Les Roques Natura o a Lo Corral d’Arnes, no més tard de les
19:00 de la tarda del 4rt dia de ruta.

f.-

El client farà un dipòsit via targeta de crèdit (o en efectiu) de 80 € en fer la reserva
per a cada bicicleta de lloguer, a Viatges Martí. Aquest dipòsit romandrà sense
carregar fins a la devolució de la bicicleta llogada. No obstant això, si s'observen
danys o desperfectes no corresponents al normal desgast del vehicle, el cost de la
reparació serà descomptat del dipòsit efectuat pel client.

g.-

Els danys realitzats al material, que prèviament haurà estat revisat pel client, que
no es derivin d’us normal (pastilles de fre gastades, rebentament d’una roda,
punxades), per robatori i pèrdues que sofreixi la bicicleta i material llogat (casc,
llums, kit punxades, eines...) s’abonarà el cost total del material danyat o perdut.

h.-

En el cas de sol·licitar assistència mecànica no havent contractat prèviament el
Servei d’Assistència Mecànica en Ruta contractada es facturarà en concepte de
10€ / hora de conductor-tècnic més 0.20€/km. Peces de recanvi o substitució de
bicicleta no inclòs.

