TERMOS E CONDIÇÕES DEPARTAMENTO TÉCNICO
Ao abrigo do estabelecido no Art.º 754º do código civil, as empresas do Grupo Angel Pilot estão autorizadas a
reter na sua posse os veículos que lhe foram confiados para reparação, até o pagamento da reparação se ter
efetuado.
As reparações são pagas no ato de entrega.
Depois de terminada a reparação, o proprietário ou o seu representante serão contactados através de
telemóvel e se não levantarem a respectiva unidade num prazo de 48 horas a partir da hora do aviso, o grupo
Angel Pilot reserva-se o direito de cobrar uma taxa de garagem de 5€/m2/dia, deixando de ser nossa a
responsabilidade por qualquer dano causado à unidade.
O proprietário ou o seu representante podem solicitar a recolha ou entrega da unidade que terá um custo de
acordo com a tabela de preços em vigor e está dependente da disponibilidade.
O proprietário ou o seu representante podem solicitar um teste da unidade na água que terá um custo de
acordo com a tabela de preços em vigor e está dependente da disponibilidade.
O orçamento tem um custo mínimo de 120€ + IVA e o seu valor real será determinado após apreciação do
responsável técnico. Caso o orçamento seja adjudicado, esse valor será descontado na fatura final.
O Grupo Angel Pilot não assume responsabilidade por furtos ou danos causados no recheio da unidade,
incluindo palamentas, placas de luzes, cintas ou qualquer outro elemento.
Para determinar uma data de entrega, o proprietário ou o seu representante deverá ter marcado o seu serviço
com antecedência junto do responsável técnico ou ficará sujeito à lista de espera. A previsão de entrega
apenas é válida se estiver escrita na folha de obra. O prazo fica de qualquer forma sujeito à disponibilidade de
peças por parte do fornecedor e aplica-se apenas ao problema descrito pelo cliente, no ato de entrega da
unidade.
Após a emissão de factura não é possível alterar nenhum dado.
A verificação das condições para transporte da unidade é da total responsabilidade do proprietário ou do seu
representante, bem como a verificação das condições de navegabilidade, em especial, a correta colocação das
boeiras.
Todas as reclamações devem ser feitas até 48 horas após o levantamento da unidade.
Preço da Mão-de-obra: - Geral 39€ - Motos <= 125cc - 25€
- Motos > 125cc Moto comprada na Angel Pilot – 29 €
- Motos > 125cc Moto não comprada na Angel Pilot – 39 €
- Moto4, UTV – 39 €
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.
O Grupo Angel Pilot não se responsabiliza por danos causados às unidades náuticas, nas operações de
levantamento e colocação do barco na água, exceto nos casos em que estas operações sejam efetuadas na
totalidade pelo Grupo.

Escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico
Para sugestões ou reclamações sugestoes@angelpilot.com
Os preços apresentados acrescem IVA à taxa em vigor

