Jet Ski exemplo: Sea Doo
Spark

LOTAÇÃO
2 / 3 pax
MOTORIZAÇÃO
De 60 hp
CERTIFICAÇÃO
Carta de
Marinheiro ou
superior
EXTRAS
Wakeboard
Skis
Boia para uma pessoa

Jet Ski 2 / 3
pax

½ Dia

1 Dia

1
Semana

Época Alta

200€

250€

950€

Época Baixa

150€

170€

660€

Condições
◦ O cliente deve ter certificado de habilitação válido para pilotar a embarcação alugada. Este documento deve ser enviado por fax
ou e-mail para o escritório Pro Rent na altura de pagamento do sinal e apresentado quando solicitado pelas autoridades
competentes.
◦ O cliente deverá pagar uma caução de 1000€ em dinheiro ou pré-autorização no cartão de crédito antes do aluguer. Esta caução
representa a franquia do seguro e é 100% reembolsável, obviamente nos casos em que a embarcação seja devolvida nas
condições em que foi entregue ao cliente.
◦ O barco está coberto por um seguro contra terceiros e todas as taxas de navegação estão liquidadas.
◦ O preço não inclui combustível, serviço fora de horas (se aplicável) e extras (se aplicável).
◦ A tarifa de meio dia corresponde a 4 horas de aluguer (10h – 14h / 14h – 18h) e a tarifa diária corresponde a 8 horas de aluguer
(10h-18h)
◦ O barco está munido de todo o equipamento de segurança exigido por lei e todo esse equipamento será verificado antes da
partida e depois da entrega da embarcação.
◦ A limpeza do barco está incluída no preço.
◦ Outras eventuais taxas são da responsabilidade do cliente (P. exemplo: taxas de marina e gasolina)
◦ Skipper disponível mediante pagamento de 120€ adicionais por dia.
◦ O aluguer terá início na Marina de Portimão ou na Doca Pesca de Portimão.
◦ O barco será entregue ao cliente com o depósito de combustível cheio e deve ser devolvido da mesma forma. Nos casos em que
isso não aconteça serão cobrados 2€ por litro.
◦ Se o barco for entregue mais de 15 minutos depois do horário previsto, B.G. Equipamento Náutico (Pro Rent), reserva-se o direito
de cobrar um custo extra, calculado com base nas taxas aplicáveis.
◦ Cancelamento a menos de duas semanas da data da reserva não reembolsável.
◦ Deve ser pago um sinal de 50% do valor total do charter ao reservar e o restante duas semanas antes da partida.
◦ Aceitamos dinheiro ou cartão de crédito (visa).
◦ 10% de desconto para reservas com 2 meses de antecedência.
◦ Para aluguer em períodos mais longos, por favor contacte-nos.
◦ Todas as representações, imagens e dados técnicos fornecidos são indicativos, não têm valor contratual e podem ser alterados
sem aviso prévio.
◦ Por favor, confirme a aparência e dados técnicos da unidade antes de assinar o contrato de aluguer ou charter.
◦ As imagens ilustram uma configuração que poderá, ou não, estar disponível.
◦ Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.
◦ Para mais informaçõesÉpoca
contacte-nos.
Baixa 01 Outubro – 31 Maio / Época Alta 01 Junho - 31

Setembro
Registo turismo de Portugal
nº 86/2008

Example Jet Ski: Sea Doo
Spark

EXTRAS ON REQUEST
Wakeboard
Skis
Ringo Buoy

Jet Ski 3 pax

½ Day

1 Day

1 Week

High Season

200€

250€

950€

Low Season

150€

170€

660€

MAXIMUM CAP.
2 / 3 pax
POWER
From 60 hp

Conditions
◦ The renter must have the relevant certificates of competency in coastal or offshore cruising. These documents must be
faxed to our office when paying deposit and must be produced on demand by the relevant authorities.
◦ A security deposit of 1000€, on cash or open on credit card has to be left before rental. This deposit represents the
insurance excess and is 100% refundable unless there is something wrong with the boat on delivery.
◦ The boat is insured with a third party cover and in order with navigation taxes.
◦ Fuel, out of hour service (if applicable) and extras (if applicable) are not included.
◦ ½ day – from 10 a.m. to 2 p.m. or 2 p.m. to 6 p.m. / 1 day – from 10 a.m. to 6 p.m
◦ The compulsory safety equipment will be checked before departure and at return.
◦ Cleaning of the boat is included in the price.
◦ All other fees and expenses are the responsability of the client (ex. Marina fee, petrol)
◦ Captain available for 120€ per day.
◦ The rental starts from Portimão marina or fish harbour or Portimão.
◦ Boat will be delivered with a full tank of fuel and must be returned with a full tank also. If not, the client will be charged 2€/l
◦ Should the renter return the boat to B.G. Equip. Náutico (Pro Rent) more than 15 min after the anticipated return time,
B.G. Equip. Nautico reserves the right to charge the renter for an extra rental cost, calculate at the applicable rate.
◦ No refund for cancellations less than two weeks before departure.
◦ A 50% deposit of the full amount has to be paid on booking and the rest 2 weeks before departure.
◦ We accept cash or credit card (Visa).
◦ 10% discount for any booking at least 2 months in advance.
◦ Ask our prices for any longer rental period.
◦ All drawings, images and technical data are provided solely for your general information. All the data listed on this price
list are only indicative
◦ Please check the outfitting and technical data with us before signing the rental / charter contract.
◦ The images may illustrate a configuration, which may not be available.
◦ The prices can be changed without advanced notice.
◦ For further information, contact us.

Low season 01 October – 31 May / High Season 01 June - 31
September
Registo turismo de Portugal
nº 86/2008

