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adiante designado por PRlMElRO OUTORGANTE;
e
URBANAVIGATION, LDA, NIF: 509846297, com sede na ma Cais de Santarern,
n034, codigo postal 1100-104 localidade Lisboa, representado neste acto pelo Nuno
Leit.30, que outorga na qualidade de S6cio Gerente, corn poderes para o acto, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE; ..................................................................

CONSIDERANDO QUE:
a) 0 referido cart50 visa permitir aos seus titulares a obten~aode condiq6es mais
vantajosas na aquisiq.30 de produtos ou fomecimento de servips.

.............

b) 0 Segundo Outorgante 6 rent a fun - Rentals Tours and FUN;
c) 0 Segundo Outorgante tem interesse em fazer parte da rede de Parceiros do

E, livremente e de boa-fe, celebrado o presente Contrato que se rege nos termos

das clausulas seguintes:

............................................................................

Clausula Is
Objecto

0 presente contrato tem por objecto regular os termos da presta@o de servipos, do
Segundo Outorgante aos titulares do cartao Primeiro Outorgante......................
Clausula 2'
Ambito
0 Segundo Outorgante, no ambit0 de passeios e alugueres, faculta aos titulares do
cart30 do Primeiro Outorgante, os seguintes descontos:

10% em tcdos os produtos GO FUN (descripZio no Anexo I deste contrato)

15% em todos os se~iqosEke Clinic (descriqao no Anexo I deste contrato)
20% em todos os produtos GO TOUR (descri~aono Anexo I deste contrato)

30% em todos os alugueres GO BIKE YOURSELF ( descriptio na Anexo I deste contrato).
Clausula 3'
Local da prestaHo dos servi~os
1. 0 s sewips objecto do presente contrato sera0 prestados nas instalaqbes do

Segundo Outorgante sitos;

..............................................................

A) Rua Cais de Santarh, n034- Liiboa.
2. 0 s se~iposreferidos no ndmero 1 da presente cllusuh tamb6m podem ser

prestados em qualquer local que venha a ser indicado pelo Segundo Outorgante ao Primeiro. ......................................................................
Clausula 4 O
I d e n t i i c a ~ l dos
o Utentes
Para usufruirem das vantagens do c a a o do Primeiro Outorgante referidas na clausula 2a os titulares do cart30, devem identificar-se mediante a apresentaqao do respeo
tivo cartao, modelo em vigor.

...................................................................

Cl&usula C
Factura~ao

0 valor a facturar pelo Segundo Outorgante aos titulares do cartso deve apresentar
na factura o desconto acordado na clAusula 2a...................................................

Cl&usula 6'
Prepo e condipbs de pagamento
0 s sewipos prestados pelo Segundo Outorgante aos tiulares do cartao do Primeiro
Outorgante devem ser por estes liquidados directamente ao Segundo Outorgantes.
Chusula 7.
Obrigapties do Primeiro Outorgante
0 Primeiro Outorgante compromete-se a divulgar no sau site, a celebraMo do presente contrato e dos beneficios concedidos pelo presente instrumento aos titulares do
cartso do Primeiro Outorgante.

..................................................................
Clawula 8#

ObrigapBes do Segundo Outorgante

0 Segundo Outorgante obriga-se a:
1. Conceder aos titulares do cartao do Primeiro Outorgante o seguinte desconto:

10% em todos os produtos GO FUN (descripao no Anexo I deste contrato)
15% em todos os servi~osBke Clinic (descripao no Anexo I deste contrato)

20% em todos os produtos GO TOUR (descriMo no Anexo I deste contrato)

te contrato).
2. Publicitar o cartao nas suas instalafles e em todos os seus meios de comunic a ~ %como;
o
newsletter, site e outros meios de comunicago;
3. Confirmar, no acto de atendimento, a data de validade do cart30 do Primeiro

Outorgante.

.........................................................................

renta fLIT
Clausula 98
Inicio, Dura$%oe Renovacjao do Contrato

1. 0 presente contrato e vtrlido por urna ano, apirs a sua assinatura sendo automaticamente renovado por sucessivos periodos de urn ano, se nao for denunciado, por
quaisquer das partes.

2. 0 incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato
confere, nos termos gerais de direito, A outra parte o direito de rescindir o contrato.

Lisboa,

1de

0 PRlMElRO OUTORGANTE

0 SEGUNDO OUTORGANTE

de 2 0 1 1

ANEXO I
Lisboa parece pequena a primeira vista, no entanto vai perceber que sera impossivel visitar
toda a cidade a pe, ou de qualquer outra forma de transporte mais eficiente e divertida do
que esta. Disfrute de todas as subidas que a cidade naturalmente apresenta, para por em
pratica o motor electric0 que as U( electricBlKES possuem para que esta seja a sua experiencia mais fascinante na sua visita a Lisboa. Atreva-se neste carrossel de experiencias, culturas
e sabores que Lisboa [he apresenta com a rent a fun.

go TOUR
Pedale lado a lado pela cidade de Lisboa corn os nossos guias, fa~a-lhetodas as perguntas, delicie-se com a sua historia por fim proponha-lhe urna corridinha desde o
Castelo at6 ao Museu do Fado e esperamos que se divirta tanto como nos.

g0 7 hills Considerada por muitos uma cidade dificil para andar de bicicleta, cheia de altos e
baixos. A cidade das 7 colinas e os nossos motores elktricos fazem com que este tour seja a
nossa imagem de marca. Felizmente agora 6 possivel andar de bicicleta pela cidade de Lisboa, visitar os seus miradouros, e usufruir de todas as suas paisagens, numa v i s b de 360' da
capital, saltando de miradouro, em miradouro, o uso de maquina fotografica torna-se obrigatorio.
g 0 Lx by Night Comece este tour com um dos mais bonitos p6r-do-sol do mundo, o da nossa
cidade e acabe corn o charme das luzes de Lisboa pela noite fora. Va ao top0 da cidade para
tirar a melhor fotografia das luzes de Lisboa e do Tejo, como papel de parede.
g 0 Essential Venha conhecer os locais rnais importantes da cidade de Lisboa, conhega a sua
hist6ria nesta aventura de bicicleta pela cidade. Um mix perfeito de divertimento e cultura
que
... junta mdsica, cheiros, texturas, cores e culturas, numa so cidade, Lisboa.
g 0 Tejo As cores e o cheiro do Tejo estao a sua espera nesta relaxante aventura. A Torre de
Belem, o Mosteiro dos Jer6nimos e os Pasteis de B e l h s8o apenas algumas das perolas deste
tour relaxante a beira mar.

g0 Cascais Se tem vontade de descobrir as melhores praias que a Linha de Caxais exonde,
este 6 o tour ideal para si. Comece esta longa viagem pelo no Tejo, mergulhe nas 6guas do
Atllntico ou refresque-se apenas corn os salpicos de agua salgada na k do Inferno num dia
de tempestade. Um tour Iongo e fascinante que faz da rent a fun a rnelhor companhia para os
seus trajetos de longa distancia na area de Lisboa.

g0 Green ja se imaginou a andar de bicicleta pelos jardins da cidade de Lisboa? De forma
rnagica o g0 Green tra-Lo para dentro de um mundo verde, fresco e novo para si. Engane-se
quem pense que Lisboa n i o tem zonas verdes, para estes podemos dizer que e provavelmente
um dos mais completos e exaustivos tours da rent a fun. Um desafio para quem n b conhece o
tesouro verde que Lisboa esconde.

g 0 FUN
Venha surfar com a rent a fun, apanhar sol no costa de Caparica ou at4 descer o
grande puimdo de Lisboo com rnais de 1000 hectares e 250 metros de altitude.
gO SUN Saia da cidade connosco, ponha o protector solar e o fato de banho pois os mergulhos
estHo incluidos, prepare-se para uns dos melhores dias da sua estadia em Lisboa pelas praias
da costa de Caparica. Conhega esta extensa costa da rnargem sul do Tejo com mais de 30 km

de areal, explore locais maravilhosos e Lindos desde os tradicionais bares desta vila piscatoria
da margem sul do Tejo como dos bares de praia mais em voga do momento.

gO SURF Nao deixe Lisba sem experimentar as melhor ondas da europa debaixo do sol da
Caparica ou de Carcavelos. Aproveite para o fazer da forma mais facil, c6moda e amiga do
ambiente, a Bicicletal Este servigo proporciona que possa dar os primeiros passos neste desporto ou faze-lo de forma livre, como nao nos esquecemos de nada temos a sua espera os
melhores professores tal como todo o material para desfrutar das nossas ondas.
gO FOREST Como ja perceberam Lisboa e o pequeno paraiso da Europa, nao Lhe faltando
nada, desde os seus sabres, a noite o mar e a musica. Lisboa tem ainda um enorme pulmio
verde com mais de 1000 hectares que n i o pode deixar de ser explorado pelos mais radicais ou
ate mesmo por sil NSo se preocupe com a sua subida corn mais de 250 metros pois o nosso
FUNshuttle ir6 tratar disso para seu maior conforto se precisar. Atreva-se a descer Monsanto
ou a apreciar a melhor vista da cidade do seu topo.

gO bike youmeif
Se hoje ndo estd para ouvir mais ninguem opte por um passeio livre pela cidade de
Lisboa, aprecie todm as subidas e descidas que a cidade lhe oferece sempre
acompanhada de unm desfumbrante vista sobre o Tejo, no pain no gain
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BICICL~AS ELECTRICAS
Dia lnteiro (10h) - 29E
Meio-dia (6h) - 20€
Hora 6€

-

BICICLETAS NORMAIS
Dia lnteiro (10h) - 20€
Meio-dia (6h) 15€
Hora Sf

.

-

-

Bke Clinic
Na BKE clinic dedicamo-nos a manter a sua bicicleta sempre em forma para o acompanhar no
d&-a-dia ou no passeio do fim-de-semana que veml
Escolha um dos nossos packs para uma manutengio periodica, contacte-nos se necessitar de
assistencia em viagem ou sinta-se a vontade para nos fazer uma visital
Bke Lubs - 9E
Lubrificagao Corrente
Sistema de transmis%o
Eixo Pedaleiro
Bke breaks - 8€
Verificagao calgos
Verificagio e lubrificagio cabos
Afinagio sistema de travagem
Bke cleans- 3M
Limpeza Completa
Limpeza e Iubrificagio corrente
Limpeza e Lubrificagio sistema de
transmisGo
VerificagZio e eubrificagio de
todos os rolamentos da bicicleta

Bke Lubs+ - 2%
BKElubs
Desmontagem para lubrificagio de caixas de
diregao, cubos de roda e eixo pedaleiro
Bke shifts- 22€
Limpeza e Lubrificagio
Verificago de todos os componentes
Lubrificagio dos cabos
Afinagio sistema de transmissio
Bke wheels - 30E
Alinhamento das rodas
Verificagao tensao raios
Correcgio de pequenos empenos
Lubrificafio dos cubos

rent a fin
Eke steer- 12C
Desmontagem e LubrificagBo
caixas de diregBo.

Bke cranks- 2M
Desmontagem e lubrificagb
do eixo pedaleiro.

Eke total - 78€
Revisb completa.
Nota: Tcdas e outras informa$&sem:)vww.rcnt-a-fun.c@m

