Extra Motion, Lda

Termo de Responsabilidade e de Utilização de Veículo (condutor
principal)
Eu ______________________________________________________________ (nome
completo), portador do BI/CC nº _______________________________, com Carta de
Condução da Categoria / nº ________ / __________________________, residente em
_________________________________________ (localidade), condutor principal e
responsável pelo veículo de matrícula __________________________, propriedade
da Extra Motion, Lda, com NIF 510 227 082 e sede em Parque Industrial de Espinheira,
Módulo 1/H, 3360-287 Sazes do Lorvão, declaro responsabilizar-me pela conservação
do

mesmo,

a

utilizar

durante

__________________________________

a

(nome

realização
do

evento),

do

evento
na

data

___________________ (DD/MM/AAAA), pelo prazo estimado de _________ horas.
Declaro ainda:


Fazer uma condução responsável e segura (não desportiva), seguindo
escrupulosamente todas as indicações do roadbook/áudio-guia e respeitando
todas as regras gerais de trânsito e limites de velocidade;



Não desviar, em caso algum, da rota definida no roadbook/áudio-guia.



Responsabilizar-me por todas as multas ou contraordenações incorridas
durante o período de aluguer do veículo, no período em que for a conduzir;



Responsabilizar-me por todos os danos causados a todos os equipamentos
utilizados durante o evento/rota;



Durante todo o percurso, não consumir bebidas alcoólicas ou substâncias
estupefacientes;



Não foguear ou atear, tal como não deixar lixo ou resíduos no percurso;



Entregar o veículo no mesmo local onde o evento se iniciou, no horário
previsto;



Entregar o veículo nas mesmíssimas condições de estado e conservação, em
que me foi entregue, responsabilizando-me por todos os danos provocados por
utilização indevida no decorrer da rota / evento.

_____ /_____ /_________ (DD/MM/AAAA)__________________________(assinatura)

Extra Motion, Lda

Termo de Responsabilidade e de Utilização de Veículo (segundo
condutor)
Eu ______________________________________________________________ (nome
completo), portador do BI/CC nº _______________________________, com Carta de
Condução da Categoria / nº ________ / __________________________, residente em
_________________________________________ (localidade), segundo condutor do
veículo de matrícula __________________________, propriedade da Extra Motion,
Lda, com NIF 510 227 082 e sede em Parque Industrial de Espinheira, Módulo 1/H,
3360-287

Sazes

do

Lorvão,

________________________________

no
(nome

decorrer
do

evento),

do

evento
na

data

___________________ (DD/MM/AAAA), pelo prazo estimado de _________ horas,
declaro:


Fazer uma condução responsável e segura (não desportiva), seguindo
escrupulosamente todas as indicações do roadbook/áudio-guia e respeitando
todas as regras gerais de trânsito e limites de velocidade;



Não desviar, em caso algum, da rota definida no roadbook/áudio-guia.



Responsabilizar-me por todas as multas ou contraordenações incorridas
durante o período de aluguer do veículo, no período em que for a conduzir;



Durante todo o percurso, não consumir bebidas alcoólicas ou substâncias
estupefacientes;



Não foguear ou atear, tal como não deixar lixo ou resíduos no percurso;

_____ /_____ /_________ (DD/MM/AAAA)__________________________(assinatura)

