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ASSUNTO: ALUGUER DE RÁDIOCOMUNICAÇÕES
PARA EVENTOS, SEGURANÇAS E OUTROS.
CONDIÇÕES / ESCLARECIMENTOS / INSTRUÇÕES
O aluguer é à unidade e por evento e ou período de até 7 dias.
(semanal)
O custo é de € 20,00/ € 25,00 por Walkie-Talkie, por semana, ou
seja; usarem 1 dia ou a semana toda pagam o mesmo.
A quantidade mínima de aluguer é de 10 (dez) Rádios, equipados.
Os Rádios vão equipados com baterias extras, carregadas e
carregadores quanto baste.
A licença temporária de utilização (ANACOM) (só nos Rádios
profissionais) é paga pelo cliente, pode ser o próprio a tratar do
assunto, caso queira e ou saiba como. Normalmente tem o custo
de € 50,00. No caso de urgente € 75,00.
Os pedidos devem ser feitos com 3 ou 4 dias de antecedência (no
mínimo) nos Walkie Talkies de uso livre.
No caso dos Rádios profissionais, que precisam de licença da
ANACOM, os pedidos e acordos terão que ser feitos com uma
antecedência de no mínimo 10 dias uteis, para se tratar da licença.
O pagamento do aluguer é feito no ato do levantamento do
material.
As despesas de envio e devolução são sempre da responsabilidade
do cliente.
Os fornecimentos são sempre feitos com dois ou três dias de
antecedência em relação ao evento, ou outra data a combinar.
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As devoluções terão de ser feitas dentro do prazo estabelecido,
sob pena do tempo contar como novo aluguer.
Todas as dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone
acima indicado.
Caso danifiquem / percam algum Rádio / acessório, o custo será
da vossa responsabilidade. Poderá ser facturado directamente pela
marca/importador/fornecedor. Será fornecido o contacto.
No acto da devolução, caso falte algum Rádio, o aluguer desse
Rádio, continua a contar até à restituição ou pagamento do
mesmo.
Todos os pedidos terão de ser feitos por carta, e-mail ou fax
com Timbre ou carimbo.
O material é sempre acompanhado de factura, guia de entrega
(2) e esta folha de condições (2) as quais devem ser assinadas
pelo cliente em como recebeu o material e concorda com as
condições.
Caso Percam ou danifiquem material Rádio, o custo médio é
de;
RÁDIO:……………………………………………….….€150,00
BATERIA:………………………………………………...€50,00
MICRO:………………………………………......………..€40,00
Mais IVA.

