
	  
Condições	  Gerais	  -‐	  Aluguer	  de	  karts	  simples,	  ou	  em	  Grupo	  
	  
1.	  RESERVAS	  
Para	  efeitos	  de	  reserva,	  a	  marcação	  só	  será	  considerada	  válida,	  após	  a	  recepção	  de	  30%	  do	  
valor	  aproximado	  do	  evento.	  Deverão	  ainda	  enviar	  até	  48	  horas	  antes	  da	  data	  do	  evento,	  o	  nome	  do	  evento	  
para	  gravação	  e	  listagem	  dos	  nomes	  dos	  participantes	  bem	  como	  os	  logótipos	  para	  gravação.	  
	  
1.1	  Declinamos	  qualquer	  responsabilidade	  na	  gravação	  dos	  prémios,	  impressão	  ou	  qualquer	  aplicação	  dos	  
logótipos.	  
1.2	  Os	  restantes	  70%	  terão	  que	  ser	  liquidados	  no	  dia	  do	  evento.	  
	  
2.	  SEGURO	  
O	  seguro	  de	  acidentes	  pessoais,	  está	  incluído	  no	  valor	  da	  inscrição,	  terá	  validade	  apenas	  durante	  a	  
permanência	  nas	  instalações	  Euroindy.	  As	  ocorrências	  têm	  obrigatoriamente	  de	  ser	  comunicadas	  no	  
Euroindy,	  durante	  ou	  no	  final	  do	  evento.	  
	  
2.1.	  O	  Seguro	  de	  acidentes	  pessoais	  cobre	  morte	  ou	  invalidez	  no	  valor	  de	  25.000	  €	  (por	  
Sinistrado)	  e	  despesas	  de	  tratamento	  até	  3.990	  €	  (por	  sinistrado).	  
	  
2.2.	  Caso	  os	  participantes	  abdiquem	  do	  seguro	  acima	  mencionado,	  é	  obrigatório	  o	  preenchimento	  de	  um	  
documento,	  no	  qual	  declaram	  que	  abdicam	  do	  mesmo.	  Não	  podendo	  desta	  forma	  usufruir	  de	  seguro.	  
	  
3.	  DANOS	  
Os	  danos	  nos	  karts	  serão	  sempre	  por	  conta	  e	  risco	  do	  proprietário.	  	  
	  
3.1.	  Casos	  extremos	  -‐	  Euroindi	  Lda,	  reserva	  o	  direito	  de	  excluir	  qualquer	  participante	  em	  qualquer	  momento,	  
por	  condução	  danosa	  ou	  abusiva,	  sem	  devolução	  do	  valor	  da	  inscrição.	  	  
	  
4.	  BRIEFING	  
Antes	  de	  iniciar	  o	  aluguer	  ou	  os	  treinos	  da	  corrida,	  é	  feito	  um	  “Briefing”,	  no	  qual	  é	  aconselhado	  a	  presença	  de	  
todos	  os	  participantes.	  
	  
5.	  Comissariado,	  direcção	  de	  prova	  e	  KartControl	  
O	  Euroindy	  e	  o	  Clube	  Gata,	  podem	  fornecer	  um	  serviço	  completo	  de	  comissariado	  e	  direcção	  de	  prova.	  O	  valor	  
a	  cobrar	  será	  em	  função	  da	  duração	  da	  prova	  e	  do	  número	  de	  participantes.	  	  
	  
6.	  HORÁRIO	  
O	  Euroindy	  procura	  sempre	  servir	  os	  seus	  clientes,	  com	  a	  noção	  de	  que	  cliente	  satisfeito,	  volta.	  Caso	  haja	  
atrasos,	  procura	  de	  acordo	  com	  os	  horários	  disponíveis,	  encaixar	  essa	  ou	  essas	  provas,	  desde	  que	  não	  afecte	  
outros	  clientes.	  Evitando	  assim	  prejuízos	  desnecessários	  a	  todos.	  
	  
7.	  EQUIPAMENTO	  
Ao	  alugar	  um	  kart	  ou	  participar	  numa	  prova,	  o	  Euroindy	  fornece	  as	  toucas	  higiénicas	  e	  uso	  do	  capacete.	  
	  
8.	  AVARIAS/ANOMALIAS	  
Em	  caso	  de	  avaria	  o	  Euroindy	  procederá	  de	  imediato	  à	  substituição	  do	  kart	  avariado	  por	  outro,	  na	  medida	  do	  
possível	  idêntico.	  
	  	  	  
9.	  LASTRO	  
O	  Euroindy	  disponibiliza	  o	  “lastro”	  gratuitamente,	  num	  máximo	  de	  20kg/kart.	  	  
	  
Nota	  importante	  “O	  EUROINDI	  Lda	  não	  se	  responsabiliza	  pela	  perca	  ou	  esquecimento	  de	  equipamento	  pessoal,	  no	  recinto”	  
	  
Batalha	  16	  de	  Junho	  de	  2013	  
A	  Gerência	  


