Condicions de contractació
1. Objecte

Les presents condicions generals de contractació (d'ara endavant, les
“Condicions de Contractació” o les “Condicions”) estableixen els termes
que regulen la relació entre Gestió Parcmotor Castellolí SL (Circuit
Parcmotor) amb domicili social a Castellolí al C/ Tecnologia, 1 (08719) i
número d’indentificació fiscal B-67006244, l'usuari (el “Usuari”) que, a
través de l'aplicació mòbil denominada “MOBICO” (la “App” o “Aplicació”)
podrà contractar el servei ofert i prestat , definit en el punt 2 (Descripció
del Servei).
Aquestes Condicions seran complementades per les condicions d'ús de
l'Aplicació (les “Condicions d'Ús”) i qualssevol altres textos legals que
regulin qualsevol funcionalitat, servei o altres mitjans necessaris per a l'ús
de l'App i contractació dels serveis, així com amb la política de privacitat
de Circuit Parcmotor disponible en l'App (la “Política de Privacitat”), que
haurà de ser igualment acceptada pels Usuaris.
Les presents Condicions de Contractació seran arxivades per Circuit
Parcmotor i es trobaran permanentment accessibles als Usuaris, per a la
seva consulta i revisió a la mateixa App.
Les presents Condicions de Contractació hauran de ser expressament
acceptades per part dels Usuaris prèviament a la contractació del Servei.
2. Descripció del servei

El servei ofert i prestat per Circuit Parcmotor als Usuaris, a través de l'App,
consisteix en la possibilitat de reservar i arrendar vehicles sense conductor
per al seu ús per períodes curts de temps, segons disponibilitat, gestionant
l'Usuari la seva contractació a través de l'App, a la Conca d’Odena (el
“Servei”).
A l'efecte de les presents Condicions de Contractació, per “Vehicles”(Cotxe
elèctric i Moto elèctrica) ens referim a tots aquells la reserva i
l'arrendament dels quals s'ofereixi a través de l'App a cada moment.

Els Vehicles estaran situats:
Cotxes i Motos
A La Conca d’Odena: Igualada, Odena, Castelolí, Jorba, Pobla de Claramunt,
Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí i podran utilitzar-se tenint
en compte que el viatge només podrà finalitzar dins dels límits de la Conca
d’Odena i en les ubicacions pre establertes i indicades
3. Compte d’Usuari i Requisits

Per a poder contractar el Servei, l'Usuari haurà de registrar-se en l'App i
crear un compte d'usuari (el “Compte d'Usuari”). Per a això, l'Usuari
haurà de complir els següents requisits:
Cotxes i Motos
(a) Ser persona física, major de 18 anys, en cas d’ús de cotxe major de 21
anys; en el cas d’ús de motos major de 18 anys
(b) Disposar de document d'identitat (DNI o NIE), o passaport en vigor.
(c) Disposar de permís de conduir a vigor vàlid a Espanya, per a la
conducció dels Vehicles inclosos en el Servei.
1) En Cotxes carnet B1 en vigència i amb antiguitat mínima d’un
any .
2) En Motos carnet A1 en vigència i/ carnet B en vigència.
(d) Remetre el certificat de punts de la DGT a incidencies@mobico.cat
seguint les instruccions que es facilitaran al correu electrònic del registre.
En cas de pèrdua o retirada del permís de conduir o el dret de conduir el
Vehicle, el Servei quedarà immediatament suspès per a l'Usuari.
Els Usuaris hauran d'informar amb caràcter immediat a Circuit Parcmotor
de la suspensió o limitació del seu dret a conduir, de l'efectivitat de
qualsevol prohibició de conduir o de la retirada temporal o retenció del seu
permís de conduir. Els Usuaris hauran de validar de nou els seus permisos
una vegada renovats o recuperats després de la seva retirada.
(d) No haver estat expulsat per altres operadors de serveis d'arrendament
de Vehicles sense conductor, iguals o similars a MOBICO.
(e) Disposar d'un mètode de pagament acceptat per Circuit associat a la
seva persona [A1]

Concretament, l'Usuari haurà de facilitar les dades de la targeta de
crèdit/dèbit, assegurant-se que aquesta targeta és vàlida i que està
associada a un compte bancari amb fons suficients per a abonar l'import
per la contractació del Servei en la mesura en què la totalitat del Preu de
l'Arrendament i altres costos associats al Servei, seran carregats
directament a aquesta targeta. Les dades del mètode de pagament,
facilitats per l'Usuari, han de ser veraços i actualitzats.
(g) Acceptar les presents Condicions Generals de Contractació amb els seus
annexos, les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat.
(i) Respectar la normativa viària, transport i aparcament.
(j) Utilitzar l'Aplicació de conformitat amb les Condicions d'Ús.
En registrar-se en l'App, l'Usuari declara que compleix amb els requisits
anteriors. Per a contractar el Servei, l'Usuari haurà de disposar d'un
Compte d'Usuari actiu en l'App.
L'Usuari assumeix el compromís de mantenir actualitzada la informació en
el seu Compte d'Usuari, tant la facilitada a través del formulari de registre,
com l'afegida posteriorment.
L'Usuari, garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i es
fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes. L'Usuari
hauria de notificar a , a través del correu electrònic
incidencies@mobico.cat en cas de modificació de les dades facilitades,
especialment aquelles que afectin la validesa del permís de conduir i/o
punts d'aquest permís (e.g. suspensió o revocació del mateix), així com el
fet d'haver estat expulsat per una altra empresa operadora de serveis,
iguals o similars al Servei prestat per Circuit Parcmotor.
L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o
indirecte, que pogués ocasionar a Circuit Parcmotor o qualsevol tercer a
causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes,
incomplets o no autoritzats.
Serà considerada una infracció i causarà baixa immediata de l'Aplicació la
utilització de documents físics no corresponents a l'Usuari, o falsos, en el
moment de la inscripció o en qualsevol moment d'utilització dels Serveis,
facultant a Circuit Parcmotor a acabar el contracte de forma anticipada
sense dret a cap compensació a l'Usuari.
Circuit Parcmotor es reserva el dret d'emprar els mitjans que consideri
necessaris, de conformitat amb la legislació vigent, per a verificar la

veracitat i exactitud de la documentació remesa per l'Usuari i, fins i tot, de
requerir la compareixença física de l'Usuari abans de permetre l'activació
del Compte d'Usuari.
Circuit Parcmotor es reserva el dret a denegar la inscripció i/o contractació
del Servei per part d'un Usuari si així ho considera per observar qualsevol
anomalia en la inscripció o qualsevol circumstància que no complís amb
els principis de política interna de Circuit Parcmotor
Verificats les dades, si d'ells es desprèn el compliment de tots els requisits
establerts en aquestes Condicions, Circuit Parcmotor habilitarà el Compte
d'Usuari permetent així la contractació del Servei a través de l'Aplicació.
El Compte d'Usuari és personal i intransferible. L'Usuari no podrà disposar
de més d'un compte en l'App sense autorització de Circuit Parcmotor.
Circuit Parcmotor es reserva el dret de modificar aquests requisits, si això
fos necessari per motius legals, per requeriment de les autoritats
administratives, per necessitats de millora del Servei o per a la protecció
dels restants Usuaris, procedint en aquest cas, a la notificació d'aquestes
modificacions de conformitat amb aquestes Condicions.
4. Contractació del Servei

4.1. Reserva
Per a poder realitzar la reserva d'un Vehicle, l'Usuari haurà d'accedir al seu
Compte d'Usuari en l'App introduint les seves dades i credencials d'accés.
L'Usuari podrà consultar la disponibilitat de Vehicles en el mapa o gràfic
similar que se li mostri en l'App, seleccionant el Vehicle que desitgi
reservar. Només estan disponibles els Vehicles que figuren com tal en
l'App, en horari de 7.30 a 21.00.
La reserva consisteix en la selecció, per part de l'Usuari, d'un Vehicle
disponible per al seu arrendament durant un determinat període de temps
(la “Reserva”).
Amb caràcter previ a la formalització de la Reserva, l'Usuari haurà
d'assegurar-se que el Vehicle seleccionat ofereix l'autonomia energètica
suficient per a la utilització que prevegi, cerciorant-se que la càrrega del
Vehicle és adequada per a recórrer la distància i/o utilitzar-lo el temps que

l'Usuari precisi. La informació sobre autonomia energètica del Vehicle es
mostra a través de l'App.
ADVERTIMENT: LI RECORDEM QUE ELS VEHICLES COMPTEN AMB
DETERMINADA CÀRREGA ENERGÈTICA, DEPENENT DE LA QUAL COSA
PODRAN SER UTILITZATS PER A DISTÀNCIES MÉS O MENYS
LLARGUES.
L'USUARI HA D'ASSEGURAR-SE AMB CARÀCTER PREVI A la
FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA QUE LA CÀRREGA DEL VEHICLE ÉS
ADEQUADA PER Al TRAJECTE PREVIST. SI LA CÀRREGA S'ESGOTA, EL
VEHICLE DEIXARÀ DE FUNCIONAR.
Confirmada la Reserva, l'Usuari disposarà d'un màxim de 15 minuts per a
iniciar l'Arrendament i desbloquejar l'ús del Vehicle. Transcorregut aquest
termini sense que l'Usuari hagi iniciat l'ús del Vehicle (i, per tant, sense que
hagi donat inici el seu Arrendament), la Reserva es cancel·larà
automàticament, podent el Vehicle reservat ser accessible per a la seva
reserva per qualsevol altre Usuari. La Reserva podrà ser cancel·lada per
l'Usuari abans de l'inici de l'Arrendament mitjançant l'App.
No obstant això, Circuit Parcmotor es reserva el dret d'aplicar a l'Usuari la
quantia indicada en la política de preus disponible en l'App (la “Política de
Preus”), en cas que l'Usuari realitzi més de [2] Reserves, per un període
superior a [15 minuts] cadascuna d'elles, en un termini de [24 hores],
sense arribar a iniciar l'Arrendament del Vehicle reservat.
La durada de l'Arrendament d'un Vehicle es mostrarà en l'Aplicació durant
el període d'ús del Vehicle per l'Usuari, així com el cost d'aquest. En el
mateix moment que l'Usuari finalitzi el corresponent Arrendament,
l'Usuari podrà veure a la pantalla de l'aplicació un resum final del cost i
temps total de l'Arrendament desglossat.
4.2. Inici, pausa i fi de l’Arrendament
Amb “Arrendament”, ens referim a l'ús dels Vehicles per part de l'Usuari.
(a) Inici de l’Arrendament:
Abans d'iniciar l'Arrendament, l'Usuari ha d'assegurar-se que el Vehicle
està en òptimes condicions d'utilització i que tots els accessoris d'ús
obligatori es troben disponibles (per exemple: hauran d'estar disponibles
almenys dos cascos i gorros de cap protectors). En cas contrari, haurà de
notificar-ho a Circuit Parcmotor contactant amb el Servei d'Atenció a
l'Usuari conforme al que es preveu en la clàusula “14. Servei d'Atenció a

l'Usuari” d'aquestes Condicions. Si l'Usuari detecta un defecte o falla en el
Vehicle i no el reporta a Circuit Parcmotor aquest mal podrà imputar-se a
l'Usuari, per entendre's que s'ha produït durant l'ús del Servei efectuat per
aquest Usuari.
Per a iniciar l'Arrendament, l'Usuari ha de desbloquejar el Vehicle segons
les instruccions facilitades en l'App a aquest efecte i procedir com segueix:
COTXE
•

•

Després d’haver realitzat la reserva d’un cotxe, apropa’t i des de la
app polsa sobre el botó “Iniciar reserva”. Veuràs que el cotxe s’obre
per poder-hi accedir Recorda que tens 15 minuts des de el moment
en el que fas la reserva per iniciar el viatge.
Un cop fixat el cinturó de seguretat de cada un dels passatgers, el
vehicle estarà apunt per posar-se en marxa.

MOTO
•

•

•

Després d’haver realitzat la reserva d’una moto, apropa’t i des de la
app polsa sobre el botó “Iniciar reserva”. Veuràs que el display
(pantalla)del vehicle motocicleta s’il·luminarà. Recorda que tens 15
minuts des de el moment en el que fas la reserva per iniciar el viatge.
Accedir al compartiment del casc, situat en el bagul del Vehicle,
mitjançant l'activació del botó corresponent de l'Aplicació. Tots els
Vehicles disposaran de dos cascos que hauran de ser usats
obligatòriament per l'Usuari i el passatger, en cas que n'hi hagi.
Una cop siguis sobre la moto treu el cavallet i polsa el boto “MODE”
del manillar dret durant 1 segon. Al display veuràs la paraula
“Ready”. En aquest moment ja podràs accelerar.

Els Vehicles (motos) permeten triar entre diverses maneres de conducció,
podent canviar entre aquests mitjançant el botó "MODE", amb doble clic al
display del manillar, per a seleccionar la teva preferència:
•
•
•

amb el modo ECO (Standard) la velocitat es troba limitada i és
recomanada per a trajectes amb consums optimitzats
amb el modo D (Normal), es recomana per trajectes interurbans
amb la modo S (Sport), està recomanat per a vies ràpides.

Una vegada iniciat l'Arrendament, l'Usuari haurà d'abonar el preu
corresponent al temps durant el qual hagués utilitzat el Vehicle, fins a la
seva finalització, sense que existeixi la possibilitat de cancel·lar-lo sense
cost després de l'inici d'aquest.

(b) Pausa de l’Arrendament:
L'Usuari podrà aturar el viatge prement l'opció “Pausa” en l'Aplicació.
Aquesta pausa no finalitzarà l'Arrendament, de manera que els minuts
d'Arrendament en pausa es continuaran facturant d'acord amb la tarifa
aplicable que resulti de la Política de Preus.
(c) Fi de l’Arrendament:
COTXE
Per a finalitzar efectivament l'Arrendament, l'Usuari haurà de seleccionar
aquesta opció a l'App i estacionar correctament el Vehicle en qualsevol
àrea habilitada. De no estacionar-se el Vehicle en l'àrea correcta,
l'Arrendament no es podrà finalitzar-se i el temps que transcorri fins al seu
correcte estacionament computarà igualment per al càlcul del preu final de
l'Arrendament.
L'Usuari ha de cerciorar-se que el Vehicle queda degudament bloquejat, i
tancats tots els compartiments d'accés com ara portes i portaequipatge. Si
l'Usuari té problemes per a tancar i/o bloquejar el Vehicle, ha de posar-se
en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Usuari.
Així mateix, el Vehicle haurà de ser retornat (estacionat) en òptimes
condicions d'ús i neteja, juntament amb tots els seus accessoris i
documentació.
Circuit Parcmotor es reserva el dret de suspendre els Arrendaments la
durada total dels quals, inclosos temps de conducció i pausa, superi les 10
hores, podent quedar el Vehicle completament bloquejat una vegada
estigui estacionat.
Si durant l'ús o Arrendament es detectés qualsevol anomalia de
funcionament o s'il·luminés algun testimoni en la pantalla del Vehicle o
qualsevol signe extern de fallada o mal funcionament, l'Usuari haurà de
detenir el Vehicle i comunicar aquestes circumstàncies el més aviat
possible al Servei d'Atenció a l'Usuari.

MOTO
Per a finalitzar efectivament l'Arrendament, l'Usuari haurà de seleccionar
aquesta opció a l'App i estacionar correctament el Vehicle en qualsevol
àrea habilitada. De no estacionar-se el Vehicle en l'àrea correcta,

l'Arrendament no es podrà finalitzar-se i el temps que transcorri fins al seu
correcte estacionament computarà igualment per al càlcul del preu final de
l'Arrendament.
L'Usuari ha de cerciorar-se que el Vehicle queda degudament bloquejat, i
tancats tots els compartiments d'accés com ara baguls. Si l'Usuari té
problemes per a tancar i/o bloquejar el Vehicle, ha de posar-se en contacte
amb el Servei d'Atenció a l'Usuari.
Així mateix, el Vehicle haurà de ser retornat (estacionat) en òptimes
condicions d'ús i neteja, juntament amb tots els seus accessoris i
documentació.
Circuit Parcmotor es reserva el dret de suspendre els Arrendaments la
durada total dels quals, inclosos temps de conducció i pausa, superi les 10
hores, podent quedar el Vehicle completament bloquejat una vegada
estigui estacionat.
Si durant l'ús o Arrendament es detectés qualsevol anomalia de
funcionament o s'il·luminés algun testimoni en la pantalla del Vehicle o
qualsevol signe extern de fallada o mal funcionament, l'Usuari haurà de
detenir el Vehicle i comunicar aquestes circumstàncies el més aviat
possible al Servei d'Atenció a l'Usuari.

5. Preus i tarifes

Els preus (impostos inclosos) i mètode de tarifació aplicables al Servei
s'indiquen a través de l'App, i l'Usuari podrà consultar-los amb caràcter
previ a la formalització de la Reserva en la Política de Preus (els “Preus”).
Els Preus poden estar subjectes a promocions, descomptes o preus
especials que seran notificats a l'Usuari amb caràcter previ a la
formalització de la Reserva.
Mobico Cars
Tarifa bàsica
Passi “benvinguda”

0.30 €/minut
Pack 30: 5 €

Pack 60: 8 €

Pack 120: 14 €

30 min/viatge; no 60 min/viatge; no 120 min/viatge;
acumulable 12
no acumulable 12
acumulable 12

1 El viatge (i l’inici de consum del passi) s’inicia i s’acaba el mateix dia. Un
Passi “benvinguda” no és fraccionable i cal consumir-lo en la seva totalitat
en el moment que es comença a consumir.
2 En cas de superar els minuts adquirits via Passi “benvinguda” no
s’aplicarà el passi adquirit i es facturarà servei a preu Tarifa bàsica
establerta.
Mobico Scooters
Tarifa bàsica
Passi “benvinguda”

0.25 €/minut
Pack 5 viatges: 10 €
5 viatges; 30 min/viatge; no
acumulable 12

1 El viatge (i l’inici de consum del passi) s’inicia i s’acaba el mateix dia. . Un
Passi “benvinguda” no és fraccionable i cal consumir-lo en la seva totalitat
en el moment que es comença a consumir.
2 En cas de superar els minuts adquirits via Passi “benvinguda” no
s’aplicarà el passi adquirit i es facturarà servei a preu Tarifa bàsica
establerta.

Cada Arrendament serà facturat per fraccions d'un minut des del moment
en el qual l'Usuari premi INICIAR en l'Aplicació i fins que l'Usuari premi
FINALITZAR, una vegada complertes les condicions per a la fi de
l'Arrendament previstes en la clàusula 4.2 anterior, en la mateixa App.
Circuit Parcmotor es reserva la facultat de modificar els Preus, publicant
tals modificacions en l'Aplicació des del moment en què hagin de ser
efectius. Les modificacions no seran aplicables en cap cas a les Reserves
formalitzades o als Arrendaments en curs amb anterioritat a la seva
publicació.
6. Pagaments y facturació

6.1. Pagaments

El registre com a Usuari es gratuït.
L'Arrendament es carregarà a l'Usuari en finalitzar la reserva mitjançant la
targeta bancària proporcionada en el moment de l'alta.
El còmput del temps d'utilització del Vehicle arrendat es realitzarà des del
moment de desbloqueig del Vehicle fins a l'adequada finalització de
l'Arrendament, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 4.2
anterior. S'aplicaran en tot cas els imports i tarifes indicats en l'App.
6.2. Cas d’impagament
En cas que no disposi de saldo suficient per a fer front a l'import d'un
Arrendament, l'Usuari haurà d'abonar a Circuit Parcmotor la penalització
corresponent conforme amb la Política de Preus vigent.
Així mateix, en cas d'impagament per part de l'Usuari, Circuit Parcmotor i
AMTU es reserva el dret de suspendre el Compte de l'Usuari. Transcorregut
un mes des del requeriment per part de Circuit Parcmotor a l'Usuari sense
que s'hagi pogut realitzar la regularització del deute, Circuit Parcmotor
podrà acabar el Servei i cancel·lar el Compte d'Usuari.
6.3. Facturació
Circuit Parcmotor remetrà a l'Usuari la factura corresponent a
l'Arrendament, degudament finalitzat incloent, la durada de
l'Arrendament, el preu final de l'Arrendament (impostos inclosos)
conforme a les tarifes aplicables conforme a la Política de Preus, via email
en un termini màxim de 24 hores des de la fi de l'Arrendament
7. Normes y restriccions d’Us del Vehicle

7.1. Codi de Trànsit i Seguretat Vial
L'Usuari ha de complir amb tota la normativa i legislació aplicables en
matèria de Trànsit i Seguretat Viària, tant a nivell nacional com local,
durant l'ús dels Vehicles. L'Usuari serà el responsable únic de qualsevol
incompliment de la referida normativa quedant Circuit Parcmotor eximida
de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
ADVERTIMENT: LI RECORDEM QUE HA DE CONDUIR SEMPRE AMB
CURA I QUE L'ÚS DE CASC ÉS OBLIGATORI EN MOTOS. LA
MANIPULACIÓ O ÚS DE QUALSEVOL DISPOSITIU ELECTRÒNIC, QUE

PUGUI INTERFERIR EN LA CONDUCCIÓ, HA DE DUR-SE A TERME DE
MANERA SEGURA AMB EL VEHICLE ESTACIONAT I DE CONFORMITAT
AMB LA LEGISLACIÓ APLICABLE.
ELS DISPOSITIUS MÒBILS, SISTEMES DE NAVEGACIÓ O ALTRES
SISTEMES DE COMUNICACIÓ ESTARAN PROHIBITS TRET QUE
S'UTILITZIN DE CONFORMITAT AMB LA LEGISLACIÓ APLICABLE.
7.2. Normes d’Us del Servei
L'Usuari haurà de conduir el Vehicle amb la deguda diligència i
responsabilitat, complir amb les normes de circulació establertes a
Espanya, així com normativa local i del Territori, verificar l'estat i
adequació per a la circulació del Vehicle i dels seus accessoris abans de
començar el Servei, així com cuidar dels mateix durant la prestació i
utilitzar el Vehicle per a fins lícits.
Sense perjudici de l'anterior, l'Usuari haurà de respectar les següents
normes d'ús del Servei prestat per Circuit Parcmotor (les “Normes d'Ús”):
(a) Queda expressament prohibit:
COTXES I MOTOS
•
•
•

•
•
•

•
•

Conduir el Vehicle sense disposar de permís de conducció vigent i
vàlid a Espanya.
Conduir el Vehicle en estat d’embriaguesa, amb una taxa d'alcohol
superior a la permesa legalment.
Conduir el Vehicle sota la influència de drogues i/o medicaments
que puguin afectar negativament la seva atenció i/o capacitat de
conduir.
Conduir el Vehicle de manera temerària o imprudent.
Conduir el Vehicle si es pateix problemes de salut o condicions
mèdiques que impedeixin a l'Usuari conduir amb normalitat.
Des habilitar els dispositius del Vehicle incloent, a títol d'exemple,
aquells destinats a la seva geolocalització.

Utilitzar el Vehicle amb finalitats diferents dels que ha estat
dissenyat i els que es desprenen d'aquestes condicions.
Utilitzar el Vehicle per a participar en esdeveniments esportius o
carreres d'automòbils, realitzar proves de conducció i/o a formar
tercers en la conducció de Vehicle

•

•
•
•
•
•
•
•

Utilitzar el Vehicle per a transportar productes perillosos de cap
mena; Utilitzar el Vehicle sobre carreteres no públiques, com a pistes
de muntanya o circuits de velocitat;
Utilitzar el Vehicle en manifestacions, exhibicions o qualsevol tipus
d'espectacle;
Utilitzar el Vehicle amb finalitats il·lícits.
Permetre a una altra persona, diferent a l'Usuari, l'ús i la conducció
del Vehicle.
Fumar en el Vehicle.
Utilitzar el Vehicle per a arrencar un altre Vehicle.
Efectuar intervencions, treballs o reparacions del Vehicle, sense el
previ consentiment per escrit de Circuit Parcmotor; i/o
Transportar en el Vehicle substancies o béns prohibits,
inflamables, perjudicials per a la salut, que suposin un perill per a la
seguretat del trànsit viari o el transport del qual requereixi de
vehicles especialment condicionats o senyalització específica,
estigui l'Usuari autoritzat a realitzar aquest transport i compti amb
els mitjans de senyalització requerits o no.

(b) L'ús del casc és obligatori, tant per a conductor com el passatger en
el cas de la conducció de motos.
(c) L'Usuari ha de reunir tots els requisits enumerats en l'apartat 3 de
les presents Condicions de Contractació.
(d) Notificar a Circuit Parcmotor en cas que l'Usuari sigui sancionat per
les autoritats durant l'ús del Vehicle per qualsevol motiu.
(e) L'Usuari no podrà disposar de diversos Comptes d'Usuari actives en
l'App.
(f)

L'Usuari ha de ser diligent en la cura del Vehicle i els seus accessoris.

(g) L'Usuari ha de comunicar a Circuit Parcmotor immediatament la
pèrdua de la seva terminal mòbil, en cas d'estar obert el seu compte
d'Usuari en l'Aplicació en el moment d'aquesta sostracció o pèrdua,
posant-se en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Usuari en el número de
telèfon (en horari de 9.00 a 16.00) o mitjançant correu electrònic en el
compte “incidencies@mobico.cat (24h al dia durant 7 dies a la setmana)
(h) L'Usuari ha d'assegurar que el vehicle disposa de tots els accessoris
en finalitzar el viatge.

(i)
L'Usuari haurà de respectar els horaris de les Reserves del Servei
que realitzi.
(j)

L'Usuari haurà d'abstenir-se de recarregar els Vehicles.

7.3. Ús dels Vehicles amb passatgers menors d'edat
En cas que l'Usuari utilitzi el Vehicle amb un menor d'edat com a passatger,
l'Usuari és responsable de la seguretat i protecció del menor i haurà de
realitzar-lo conforme a la normativa aplicable a cada moment
Motos
No està permès l'ús del Vehicle amb passatgers menors de dotze (12) anys.
En qualsevol cas, l'Usuari es compromet al compliment de les següents
pautes:
(a) El menor haurà d'utilitzar casc de protecció homologat i de talla
adecuada, quedant ben subjecte amb la corresponent cinta o un altre
mètode de subjecció.
(b)
El menor haurà d'anar assegut a cavall en el seient darrere del
conductor (Usuari), donant suport als peus en els reposapeus laterals.
De manera excepcional, l'Usuari podrà circular amb un passatger major de
set (7) anys, sempre que sigui el pare, mare, tutor legal o persona
expressament autoritzada per ells (la qual cosa haurà de ser demostrable).
Hauran de complir-se totes les normes d'ús establertes en aquest apartat,
especialment les citades anteriorment (a) i (b).
En cas que l'Usuari no compleixi amb les normes de trànsit i seguretat
viària, així com les Normes d'Ús indicades en els apartats anteriors, Circuit
Parcmotor podrà suspendre o cancel·lar el Compte d'Usuari de manera
permanent. En tal cas, Circuit Parcmotor posarà tal circumstància en
coneixement de les autoritats competents, en cas que aquestes així ho
exigeixin.
8. Assegurança

Els Vehicles, la Reserva i l'Arrendament dels quals s'ofereix a través de
l'Aplicació, estan coberts per una assegurança, que cobreix la
responsabilitat civil de subscripció obligatòria (incloent els danys
ocasionats a terceres persones i al domini públic).

L'Usuari podrà beneficiar-se de les cobertures d'aquesta assegurança
sempre que compleixi i respecti la totalitat de les obligacions assumides en
les presents Condicions, les instruccions que se li puguin facilitar a través
de l'Aplicació així com la legislació i normativa que resulti aplicable a
l'Arrendament incloent a títol d'exemple, el Codi de Trànsit i Seguretat
Viària, i altra legislació aplicable a l'ús de Vehicles.
Així mateix, l’assegurança no cobrirà els danys produïts a l'Usuari pel
robatori d'objectes personals oblidats en els Vehicles ni els danys propis
ocasionats per l'Usuari del Servei sense la intervenció d'un tercer culpable.
La assegurança no cobreix, en cap cas, els danys produïts a conseqüència
de la conducció dels Vehicles en condicions no admeses en el Codi de
Trànsit i Seguretat Viària, imports de multes ni aquells danys en els quals
el conductor sigui persona diferent a l'Usuari que hagués reservat el
Vehicle ni sinistres que tinguin lloc fora del Territori. En tots aquests casos,
l'Usuari serà responsable de tots els danys produïts en el Vehicle durant
l'ús del Servei no coberts per l'assegurança.
La assegurança no cobreix punxades, trencaments de pneumàtics i llandes
no degudes al desgast normal d'aquests. Ni avaries produïdes a
conseqüència d'utilitzar el Vehicle per terrenys per als quals no estigui
preparat (per exemple: terrenys muntanyencs, amb fang, aigua, etc.). Ni els
danys en la tapisseria no deguts al desgast normal per l'ús. La pòlissa
d'assegurança tampoc cobrirà els danys sobre els pneumàtics que, en el
seu cas, haguessin sofert durant l'ús del Vehicle per part de l'Usuari. En
aquest cas, l'Usuari serà plenament responsable dels costos de reparació
dels pneumàtics.
L’assegurança no cobreix la pèrdua de Documentació original, claus, eines,
recanvis i qualsevol equipament que incorpori o porti accessori el Vehicle.

Igualment, no estarà cobert per l'assegurança de responsabilitat civil
l'accident o sinistre que s'hagués produït sota la influència de begudes
alcohòliques o de drogues o substàncies psicotròpiques.
L'Usuari enviarà el comunicat d'accident a Circuit Parcmotor a l'adreça d'
email “incidencies@mobico.cat” en un termini màxim de 48 hores, des que
s'hagi produït l'accident o sinistre excepte casos de força major. En cas que
l'Usuari no lliuri el comunicat d'accident o sinistre en el termini
anteriorment esmentat, Circuit Parcmotor es reserva el dret d'aplicar a

l'Usuari el càrrec establert la Política de Preus independentment dels
danys que hagin estat causats al Vehicle.
En cas que els danys resultants de l'accident es deguin, totalment o
parcialment, a dol, culpa o negligència greu imputable a l'Usuari, la
companyia asseguradora podrà repercutir a l'Usuari l'import que hagués
hagut d'abonar per aquest concepte.
9. Responsabilitat

9.1. Responsabilitat del Usuari
L'Usuari utilitza el Servei pel seu propi compte i risc. L'Usuari s'obliga,
mitjançant la contractació del Servei, a utilitzar-lo conforme a la llei,
responent enfront de Circuit Parcmotor i/o enfront de tercers, de
qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de
l'incompliment de les obligacions que es deriven de les presents
Condicions de Contractació i de les Condicions d'Ús. L'Usuari es
responsabilitza de realitzar un ús correcte del Servei, de conformitat amb
el que es disposa en les presents Condicions de Contractació, de les
Condicions d'Ús, així com altres textos complementaris que es facilitessin
a l'Usuari a través de l'App i legislació aplicable.
L'Usuari té la custòdia del Vehicle, tots els seus accessoris i documentació
durant el temps que hagués contractat el Servei (des de l'inici de la Reserva
fins a la fi efectiva de l'Arrendament). Tota degradació, pèrdua,
deterioració o mal que sofrís el Vehicle (intern i extern) i/o el seu
equipament i accessoris (inclòs l'equipament informàtic) durant aquest
període serà responsabilitat de l'Usuari.
L'Usuari serà responsable de totes les despeses, peatges, sancions i
impostos derivats de l'ús del Servei, així com de totes les sumes degudes
per pagament d'infraccions del codi de circulació que fossin imposades al
Vehicle i/o als seus conductors.
Igualment, l'Usuari és responsable que les dades i documentació del seu
Compte d'Usuari siguin veraços i actualitzats.
Quant al pagament del Servei, l'Usuari és responsable d'abonar a Circuit
Parcmotor totes les quanties corresponents al Servei.

9.2. Responsabilitat Circuit Parcmotor
Per part seva, Circuit Parcmotor prestarà el Servei a l'Usuari, de
conformitat amb el que s'estableix en les presents Condicions de
Contractació.
Circuit Parcmotor quedarà indemne de tota responsabilitat que es pogués
derivar dels danys, perjudicis i altres conseqüències de l'incompliment de
les presents Condicions de Contractació i legislació aplicable per part de
l'Usuari.
10. Sancions

En cas que l'Usuari sigui sancionat per les autoritats durant l'ús del Vehicle,
l'Usuari serà responsable d'assumir la sanció imposada. A tall d'exemple,
podran ser conductes constitutives d'infracció: superar límits de velocitat,
conduir en estat embriac i/o sota els efectes de drogues o substàncies
psicotròpiques, utilitzar el Vehicle sense casc, etc.
La gestió de les sancions de trànsit té un cost que serà carregats en el mitjà
de pagament definit per l'usuari una vegada Circuit Parcmotor realitzi les
gestions pertinents segons el que es disposa en la Política de Preus.
L'Usuari haurà d'informar immediatament a Circuit Parcmotor en cas que
les autoritats li imposessin una sanció durant l'Arrendament, sent
plenament responsable l'Usuari de satisfer la quantia al pagament de la
qual se li hagués sancionat, així com altres conseqüències derivades
d'aquesta sanció.
En el cas que Circuit Parcmotor o un tercer autoritzat per Circuit
Parcmotor a aquest efecte rebi directament la notificació de la infracció i/o
càrrecs per part de l'Administració en relació amb la sanció imposada a
l'Usuari:
(a) Circuit Parcmotor o el tercer autoritzat notificarà a les autoritats i als
gestors de sancions de trànsit contractats per Circuit Parcmotor la
identitat de l'Usuari conductor/infractor, en el termini que les autoritats
estableixin.
(b)
Circuit Parcmotor o el tercer autoritzat a aquest efecte, podrà
contactar amb l'Usuari per a confirmar les seves dades, de manera que
pugui comunicar-los a les autoritats competents.

(c)
Circuit Parcmotor es reserva el dret de reclamar a l'Usuari,
directament o a través de tercers degudament autoritzats a aquest efecte,
per les sancions que les autoritats li imposessin durant l'ús dels Vehicles,
podent fins i tot carregar les quantitats econòmiques que es derivin
d'aquestes sancions. Per a això se li aplicarà el càrrec a la targeta facilitada
en el registre.
11. Cas d’avaria, accident o robatori dels Vehicles

11.1. Avaria o mal en el Vehicle
Si durant el període de Reserva i Arrendament, es detectés un problema,
mal o anomalia que impedís o limités el funcionament o la utilització
normal del Vehicle, o que pogués comprometre la seguretat de les
persones, l'Usuari haurà d'aparcar immediatament el Vehicle i notificar a
Circuit Parcmotor a través del Servei d'Atenció a l'Usuari: al número de
telèfon: 634.417.082 (en horari de 9 a 16h) o mitjançant correu electrònic
en el compte incidencies@mobico.cat de dilluns a diumenge 24h al dia En
cas contrari Circuit Parcmotor es reserven el dret d'imputar a l'Usuari el
cost de reparació del mal o avaria que hagués sofert el Vehicle.
Així mateix, Circuit Parcmotor es reserva el dret de carregar les avaries o
danys provocats per un ús inadequat, contrari a les presents Condicions
Generals i/o a la legislació aplicable, abusiu, dolós o negligent per part
d'Usuari del Servei. Aquest càrrec es correspondrà amb l'indicat en la
secció de càrrecs segons les parts del Vehicle afectades.
11.2. Accident
En cas d’accident, l’Usuari es compromet a:
(a) adoptar les mesures necessàries per a evitar l'ocurrència d'un altre
accident i informar immediatament els serveis d'emergència (policia,
guàrdia civil, servei d'urgència i rescat).
(b) informar a Circuit Parcmotor com més aviat millor i, en qualsevol
cas, sempre que no s'hagin produït danys personals que ho impedeixin, en
un termini de 5 hores des del moment en el qual va tenir lloc l'accident,
comunicant a Circuit Parcmotor la intervenció dels serveis d'emergència a
conseqüència de l'accident;
(c) Redactar i enviar a Circuit Parcmotor un comunicat d'accident, fins i
tot en cas que només existeixin danys materials, en el qual es detallin de

manera comprensible i minuciosa les circumstàncies de l'accident, les
seves causes i, si és possible, el nom i adreça de les persones perjudicades
o causants de l'accident i els testimonis (“Comunicat d'accident”). El
comunicat d'accident s'enviarà a Circuit Parcmotor en format fotografia
(.jpeg, png, etc.), arxiu “.pdf” o similar. L'assumpte del correu electrònic
serà el número d'incidència proveït per Circuit Parcmotor, en el seu cas.
Sense perjudici d'això, l'Usuari està obligat a contactar telefònicament amb
el Servei d'Atenció a l'Usuari: 634.417.082 de 9h a 16h)o mitjançant correu
electrònic en el compte “incidencies@mobico.com” en el moment del
sinistre per a facilitar la descripció d'aquest. La còpia física del Comunicat
d'accident s'enviarà per correu postal a l'adreça postal indicada en
l'apartat “Servei d'Atenció a l'Usuari” d'aquestes Condicions;
Circuit Parcmotor Castellolí
C/ Tecnologia, 1
08719 Castellolí

d) proporcionar qualsevol informació addicional que sigui sol·licitada
per Circuit Parcmotor en relació amb les circumstàncies del sinistre; i
e) col·laborar amb Circuit Parcmotor i la companyia asseguradora en tot
el que sigui necessari i facilitar informació completa i veraç sobre
l'accident.
11.3. Robatori o furt
L'Usuari es compromet a informar a Circuit Parcmotor i a denunciar el
robatori del Vehicle a les autoritats immediatament. Aquesta obligació
aplicarà igualment en cas de robatoris i/o furts que no impliquin la
desaparició del Vehicle, és a dir, que només afectin algunes de les seves
peces, equipament i/o accessoris.
Haurà de lliurar-se a Circuit Parcmotor un informe sobre el robatori / furto
que hagués afectat el Vehicle en un termini màxim de 24 hores a comptar
des de la data de la denúncia, detallant tota la informació de la qual
disposés l'Usuari. L'incompliment d'aquesta obligació implicarà la no
cobertura del robatori per part de l'assegurança i la consegüent obligació
de l'Usuari de fer front als danys i perjudicis soferts per Circuit Parcmotor
i AMTU a conseqüència d'aquest incompliment.
12. Duració i terminació del Servei

12.1. Duració

La relació contractual entre l'Usuari , Circuit Parcmotor, establerta en
virtut de l'ús del Servei per part de l'Usuari i, per tant, l'acceptació de les
presents Condicions de Contractació té durada indefinida.
Aquestes Condicions han de ser enteses com el contracte marc al qual se
subjecten els diferents Arrendaments que efectuï l'Usuari a través de
l'Aplicació.
12.2. Terminació per part de l’Usuari
L'Usuari podrà donar-se de baixa en el Servei cancel·lant el seu Compte
d'Usuari en qualsevol moment, sempre que no tingui obligacions pendents
enfront de Circuit Parcmotor o tercers actuant en nom de Circuit
Parcmotor.
Així, la baixa en el Servei no eximeix a l'Usuari de satisfer les obligacions
que mantingués amb Circuit Parcmotor podent citar-se, a manera
enunciativa, però no limitatiu, el pagament de quantitats pendents per
qualsevol concepte derivat de l'ús del Servei, obligacions derivades de
sancions que les autoritats li haguessin imposat, per incompliment
d'obligacions en cas d'avaria, accident o robatori, etc.
L'Usuari podrà donar-se de baixa de l'Aplicació i cancel·lar el seu Compte
d'Usuari en qualsevol moment mitjançant correu electrònic en el compte
“incidencies@mobico.cat”.
Una vegada efectuada la baixa de l'Usuari, aquest no podrà fer reserves en
l'Aplicació i, per tant, no podrà utilitzar el Servei.
No es possible el dret de desistiment del Servei una vegada hagi començat
l'execució d'aquest.
12.3. Terminació per part Circuit Parcmotor
Circuit Parcmotor podrà acabar la relació contractual amb l'Usuari si
aquest incorre en incompliment de les presents Condicions, les Condicions
d'Ús, de la Política de Privacitat així com de qualsevol normativa que resulti
aplicable al Servei o a l'Usuari en el marc d'aquest.
En cas d'incompliment de la normativa referenciada en el paràgraf
anterior, Circuit Parcmotor podrà notificar a l'Usuari d'aquest
incompliment, donant-li un termini de 15 dies perquè aquest procedeixi a
la seva esmena, en els casos que sigui possible. Transcorregut aquest
termini sense haver complert l'Usuari amb les seves obligacions, Circuit
Parcmotor i AMTU acabarà el contracte amb l'Usuari procedint a la baixa

del seu Compte d'Usuari i podent prohibir a aquest l'ús del Servei de
manera permanent.
En el cas que l'incompliment de l'Usuari estigui relacionat amb la
normativa de trànsit i seguretat viària, Circuit Parcmotor es reserva el dret
a bloquejar l'usuari i cancel·lar el Compte d'Usuari immediatament, sense
donar-li cap termini per a esmenar l'incompliment, circumstància que li
serà degudament notificada.
En cas d'haver estat cancel·lada el seu Compte d'Usuari per incompliment
d'aquestes Condicions, l'Usuari no podrà registrar-se de nou per a l'ús del
Servei excepte expressa autorització Circuit Parcmotor.
13. Modificacions de Condicions de Contractació

D'acord amb l'evolució, les necessitats tècniques del servei i requeriments
de les autoritats, Circuit Parcmotor podrà introduir modificacions en les
presents Condicions de Contractació. Aquestes modificacions seran
comunicades als Usuaris i hauran de ser acceptades per a poder
formalitzar una Reserva.
Igual que la present, la nova versió de les Condicions de Contractació podrà
ser consultada i descarregada pels Usuaris a través de l'App. Les noves
condicions generals únicament seran aplicables a les reserves realitzades
amb posterioritat a la nova versió de les Condicions de Contractació.
14. Servei d’Atenció a l’Usuari

L'Usuari pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de
AMTU a través dels següents mitjans de contacte: (i) per correu electrònic
incidencies@mobico.cat; (ii) al número de telèfon +34 634.417.082(en
horari de 9.00h a 16.00h); o (iii) per correu postal a l'adreça C/ Tecnologia,
1 08719 Castellolí).
15. Queixes y reclamacions

Els Usuaris podran presentar les queixes i reclamacions sobre el Servei
prestat per Circuit Parcmotor contactant amb el Servei d'Atenció a
l'Usuari.
16. Transferència de dades relacionats amb el Vehicle

La utilització del Servei implica la transferència de dades relatives a la
localització del Vehicle utilitzat per l'Usuari, així com de l'estat i
funcionament d'aquest.
D'aquesta manera, Circuit Parcmotor podrà tenir accés a informació sobre
la ubicació, nivell de càrrega i una altra informació relacionada amb l'estat
dels Vehicles. Tot això amb la finalitat de prestar el Servei i intentar
minimitzar l'índex de delictes, avaries i altres incidències relacionades
amb l'ús dels Vehicles.
Circuit Parcmotor tindrà accés a aquestes dades gràcies als dispositius de
localització que es troben instal·lats en els Vehicles, que gràcies a la seva
interconnexió amb una plataforma web, registren, emmagatzemen i
transmeten informació sobre els Vehicles. Aquests dispositius són
necessaris per a la prestació del Servei per Circuit Parcmotor.
El recaptat i tractament de dades personals serà realitzat conforme a la
Política de Privacitat.
17. Notificació de possibles infraccions

Circuit Parcmotor respecta els drets de tercers i la legislació aplicable.
L'Usuari d'aquesta Aplicació està obligat a fer el mateix.
Si qualsevol Usuari detectés un ús del Servei per a fins contraris a la
legislació vigent, haurà de notificar-lo a Circuit Parcmotor de manera
immediata a través del correu electrònic incidencies@mobico.cat .
18. Protecció de dades

Per a poder oferir les funcionalitats incloses en l'Aplicació, Circuit
Parcmotor requereix tractar les dades personals dels Usuaris. Pot trobar
més informació sobre com Circuit Parcmotor recull i tracta les seves dades
personals en la nostra Política de Privacitat.

L'acceptació de la Política de Privacitat és necessària perquè l'Usuari pugui
gaudir d'un Compte d'Usuari.
19. Independència de les clàusules

La il·legalitat, invalidesa o nul·litat de qualsevol de les clàusules de les
presents Condicions de Contractació no afectarà la validesa de les seves
altres clàusules, sempre que els drets i obligacions de les Parts (Circuit
Parcmotor i l'Usuari) en virtut de les presents Condicions de Contractació
no es vegin afectats de manera essencial. S'entén per essencial qualsevol
situació que afecti greument els interessos de qualsevol de les parts, o que
afecti la finalitat de les presents Condicions de Contractació. Tals clàusules
han de ser reemplaçades o incloses en altres clàusules que, d'acord amb la
llei, serveixin per al mateix propòsit que la clàusula substituïda.
20. Legislació aplicable, tribunals jurisdiccionals competents

20.1. Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació comuna
espanyola. Si l'Usuari té la condició de consumidor, les presents Condicions
estaran subjectes a qualsevol legislació local aplicable.
20.2. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'ús del Servei o de les
presents Condicions, se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de
Barcelona (Espanya), i en el cas que es tracti d'un Usuari que actuï en
condició de consumidor o usuari particular, al tribunal del domicili que
correspongui.
20.3. Els Usuaris que actuïn en la seva condició de consumidors també
podran sotmetre qualsevol conflicte que sorgeixi o estigui relacionat amb
aquestes Condicions d'Ús a un procediment de Resolució Alternativa de
Conflictes (d'ara endavant, "RAC"), si escau. Pot consultar la llista de RAC
disponibles en la plataforma de la Comissió Europea, disponible en el
següent
enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.h
ome.chooseLanguage
Sense perjudici de l'anterior, Circuit Parcmotor no es compromet ni està
obligada a prendre part en processos de resolució de litigis en línia davant
l'òrgan d'arbitratge del consumidor.

.

Annex 1: Política de preus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Far davanter
90.00 €
Far posterior
50.00 €
Embellidor manillar
10.00 €
Reposapeus
50.00 €
Parafang davanter
50.00 €
Parafang posterior
25.00 €
Palanca fre dreta
20.00 €
Palanca fre esquerra
20.00 €
Retrovisor esquerre
12.00 €
Retrovisor dret
12.00 €
Cavallet central
60.00 €
Suport posterior matricula i llum
40.00 €
Matricula trencada o desapareguda
30.00 €
Display
200.00 €
Bateria
2,000.00 €
Bagul
200.00 €
Botó bagul
25.00 €
Pany
50.00 €
Manta cubrecames
80.00 €
Tapa topcase
25.00 €
Basculant pintat
150.00 €
Disc davanter
50.00 €
Disc posterior
50.00 €
Pinça freno davanter
75.00 €
Pinça freno posterior
75.00 €
Botzina
15.00 €
Bombeta far
8.00 €
Pota de cabra
40.00 €
Conjunt intermitent
20.00 €
Llum intermitent frontal
40.00 €
Llum intermitent posterior
40.00 €
Comandament de llums esquerre
50.00 €
Comandament de llums dret
35.00 €
Llum matricula
15.00 €
Barra dreta/ esquerra suspensió davantera 50.00 €
Manillar
60.00 €
Seient complet
50.00 €
Seient acompanyat
80.00 €
Catadiòptric lateral
5.00 €

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Salvacames
Escut frontal
Tapa frontal interna
Ganxo porta-bosses
Tapa inferior quilla
Llanta davantera
Pneumàtic davanter
Pneumàtic posterior
Pèrdua documents moto
Trencament o pèrdua de casc
Estrep passatger
Pany seient
Quilla
Rodaments de direcció
Suport mòbil
Anell coberta motor
Motor
Realinear xasís
Tija
Tapa lateral dreta
Tapa lateral esquerra
Conjunt accelerador
Bomba de fre davanter/posterior
Suport far led
Tapa basculant
Eix roda posterior
Forqueta

67 Manillar

50.00 €
100.00 €
60.00 €
5.00 €
30.00 €
60.00 €
80.00 €
80.00 €
30.00 €
30.00 €
15.00 €
20.00 €
40.00 €
25.00 €
35.00 €
50.00 €
450.00 €
350.00 €
60.00 €
30.00 €
40.00 €
35.00 €
60.00 €
25.00 €
20.00 €
90.00 €
300.00 €
60.00 €

Els imports relacionats en la taula anterior se li sumarà la mà d'obra,
valorada en 45€/h.
Llistat de penalitzacions
DESCRIPCIÓ
Despeses administratives:
1
2
3
4

Gestió de multes
Impagament de factures
Gestió de retirada de vehicle en dipòsit
No notificar robatori

25.00 €
30.00 €
30.00 €
150.00 €

5

Despeses recuperació de dipositu i grua municipal 60.00 €

Despeses per mal ús:
1
2
3
4
5
6
7
8

Reservar el servei més de dues vegades sense arribar a iniciar
100.00 €
viatge
Abandonar el vehicle sense finalitzar o pausar el servei
150.00 €
Conducció persona aliena al servei
150.00 €
Conducció amb compte d'un altre usuari
150.00 €
Conduir el vehicle sense la documentació en regla o vigent
150.00 €
Aparcar en pàrquing privat, zona d'accés reservat o restringit o fora
200.00 €
de via pública
Notificar un sinistre amb més de 3h de retard
25.00 €
No notificar un sinistre més de 24h després d'haver ocorregut i o 100.00
versió del succeït
€

Despeses operacions:
1
2
3
4
5
6
7
8

Retirada de cotxe mal estacionat
Retirada de cotxe fora de la zona permesa
Retirada de cotxe por falta de càrrega en bateria
Neteja Especial de cotxe
Retirada de moto/patinet mal estacionada
Retirada de moto/patinet fora de la zona permesa
Retirada de moto/patinet por falta de càrrega en
bateria
Neteja Especial de moto/patinet

75.00 €
105.00 €
75.00 €
75.00 €
25.00 €
75.00 €
50.00 €
50.00 €

Les despeses addicionals establertes en aquest apartat es cobraran sense
perjudici de les sancions aplicades, que seran cobrades a part, per
l'administració pública o entitat bancària, en funció de la seva naturalesa.
La penalització per retirada tindrà com a import el valor de la taxa emesa
per l'autoritat local encarregada de la retirada de vehicles de la via pública.
Els preus de danys no inclouen IVA, que es facturarà a part.

Annex 2: Condicions de l’assegurança

Anexo 2.1. CONDICIONS ASSEGURANÇA MOTOS
La Motocicleta compta amb una assegurança entre les quals es troben les
següents cobertures:
1.- Responsabilitat civil de subscripció obligatòria. Límit màxim
70.000.000 Danys Personals /15.000.000 Danys materials per sinistre
2.- Responsabilitat civil voluntària. Límit màxim 50.000.000.
3.- Protecció Jurídica. Defensa i reclamació. Reclamació de danys. Límit
màxim 200.€
4.- Accidentes de conductor. Capital 12.000.-€
Accidents
de
conductor.
Capital
12.000.-€
En cas que un Vehicle resulti danyat durant el període de l'Arrendament,
l'Usuari serà responsable total dels danys causats.
Tant l'assegurança esmentada com la citada limitació de responsabilitat
estaran subjectes a més a la pòlissa i a les condicions generals en matèria
d'assegurança obligatòria de vehicles de motor prevista en la Llei de
Contracte d'assegurança i al Condicionat General i Particular que Circuit
Parcmotor tingui pactat amb l'asseguradora.
En cas que l'Usuari incompleixi alguna obligació prevista en la Llei de
Contracte d'assegurança i això resulti en l'exempció de pagament de
l'asseguradora, la cobertura del segur prevista no serà aplicable.
La cobertura de l’assegurança no serà aplicable si els danys s'ocasionen de
manera intencionada.
En cas que el mal sigui causat per negligència greu, l'Usuari serà
responsable enfront de Circuit Parcmotor de conformitat amb la Llei de
Contracte d'assegurança.

