Construindo espaços para sua vida.

TERMO DE USO DE BICICLETAS OLIBIKE – ESPAÇO OLIBIKE
1.

DA INTRODUÇÃO: O presente termo de uso rege a relação entre
o Usuário e a Olimóveis, pelo sistema de empréstimo gratuito de
bicicletas do Espaço OLIBIKE, configurando-se em formato inicial
(beta) para avaliação da forma de uso e adequação do sistema à
demanda do Usuário.
1.1. O bicicletário – Espaço OLIBIKE - é organizado e patrocinado pela empresa Olimóveis Empreendimentos Imobiliários
Ltda., – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. 72.437.403/0001-03, com sede na Rua Garibaldi,
nº 1020, Sala 02, Bairro Centro, Cidade de Flores da Cunha
– RS, CEP: CEP. 95.270-000, Contato 54 3292 3300, e-mail:
olimoveis@olimoveis.com.br, doravante Olimóveis.

5.

1.2. Horário de funcionamento: Das 08h às 11h45 e das 13h15 às
18h, de segunda a sexta-feira.
1.3. Desde já, o Usuário reconhece e declara que, previamente à
utilização do sistema, leu, entendeu e concordou com todo o
conteúdo deste documento e com a política de privacidade da
Olimóveis, tendo realizado cadastro e aceito os termos do presente Termo de Uso no site www.olibike.com.br.
1.4. Ao utilizar os serviços, o Usuário, concorda em permanecer
vinculado à política de privacidade da Olimóveis, concordando
também e concedendo o direito de uso de imagens fotográficas e de mídias em geral, por parte da Olimóveis, para divulgação do Projeto OLIBIKE.
2.

Este termo de uso é parte integrante de um projeto inicial que será
continuamente aperfeiçoado, contando para tanto, com a própria
colaboração e sugestões dos Usuários, do Espaço OLIBIKE, sendo interesse final deste projeto a utilização de métodos eficazes de
compartilhamento de novas atividades para as comunidades e para
a cidade e mobilidade urbanas.

3.

DO CADASTRO: O Usuário deverá fornecer os dados solicitados no
formulário contido no site www.olibike.com.br, na área de cadastro.
Após preencher o cadastro, o Usuário deverá aceitar os termos de
uso e em seguida clicar em REALIZAR CADASTRO. Uma mensagem
confirmará seu cadastro, e nós receberemos seu pedido e dados.
3.1.

Na primeira retirada da bicicleta OLIBIKE, será solicitada uma
cópia do RG e do CPF do Usuário, para igualmente anexarmos ao cadastro.

3.2.

Após o cadastro, o Usuário poderá atualizar seus dados pessoais e utilizar as bicicletas OLIBIKE, respeitando o disposto
neste Termo de Uso;

3.3.
4.

6.

4.3.

A devolução deverá ser feita no mesmo local em que a bicicleta
OLIBIKE foi retirada, ao final do horário definido quando da retirada.

4.4.

Aceita-se como tolerância de tempo de devolução o máximo
de 15 (quinze) minutos. A Olimóveis se reserva o direito de
cobrar do Usuário o valor de R$ 5,00 (cinco reais) a cada 30
minutos que exceder o tempo limite de utilização gratuita.

4.5.

O Usuário deverá aguardar pelo menos 1 (uma) hora para realizar nova retirada da bicicleta OLIBIKE, contado do momento
em que tiver realizado a devolução anterior.

DA SUSPENSÃO OU DO CANCELAMENTO DO CADASTRO POR
USO INDEVIDO: A Olimóveis se reserva o direito de suspender ou
cancelar o cadastro do Usuário, caso identifique que a sua conduta
possa prejudicar o acesso dos demais Usuários ao serviço, com
base nas seguintes ocorrências:
5.1.

Descumprimento de qualquer disposição do Termo de Uso:
suspensão do uso de 01 a 03 meses, conforme relevância e
reincidência;

5.2.

Uso indevido da bicicleta OLIBIKE: suspensão do uso de 03 a
09 meses, conforme relevância e reincidência;

5.3.

Não devolução da bicicleta OLIBIKE: Suspensão do uso até
o efetivo pagamento da multa por atraso prevista neste regulamento.

DA COBRANÇA POR NÃO DEVOLUÇÃO DA BICICLETA OLIBIKE
APÓS O USO: Caso o Usuário não devolva a bicicleta no espaço
OLIBIKE dentro do horário estipulado, a Olimóveis se reserva o direito de realizar a cobrança de multa por atraso, conforme previsto
no Item 4.4. Caso a bicicleta OLIBIKE não seja devolvida e/ou localizada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, será realizando boletim
de ocorrência às autoridades competentes.
6.1.

Caso o Usuário não devolva a bicicleta OLIBIKE no espaço
OLIBIKE após o uso, sofrerá a cobrança de valor de diária,
sem prejuízo da incidência da Cobrança por Falta de Devolução da Bicicleta Após o Uso, caso esta não seja localizada;

6.2.

Constatada a não devolução da bicicleta, após 72 (setenta
e duas) horas de iniciado o empréstimo e o Usuário não se
manifestar a respeito da localização da mesma, será cobrado
o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) referente a reembolso,
via boleto de cobrança;

6.3.

A cobrança por não devolução da bicicleta OLIBIKE não
significa que o Usuário esteja comprando a bicicleta, ou adquirindo qualquer direito de posse e/ou propriedade sobre ela.

Para se cadastrar, o Usuário deverá ser maior de 18 anos.

DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA: O Usuário poderá retirar e utilizar
a bicicleta OLIBIKE após ter realizado seu cadastro, na sede da
Olimóveis, respeitando os seguintes critérios:
4.1.

Apresentação de documento de identificação com foto, na
sede da Olimóveis.

4.2.

O tempo de utilização ininterrupto é de até 2 horas (duas horas), contado do momento em que a bicicleta OLIBIKE for
retirada no balcão da Olimóveis, até o momento em que se
realizar a devolução.

Flores da Cunha
Rua Garibaldi, 1020 - Sala 02
95270-0 - Flores da Cunha - RS
Fone: 54 3292 3300 - 54 9 9970.3606
www.olimoveis.com.br

olimoveis

7.

DOS DANOS CAUSADOS À BICICLETA: Será cobrada uma tarifa
de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada ocasião em que a bicicleta for
devolvida pelo Usuário com danos na estrutura e que comprovadamente tenham ocorrido por fato ou ato atribuído ao Usuário.
7.1.

Poderá ocorrer a exclusão permanente de cadastro de Usuário quando se reiterar a prática de qualquer dos atos previstos
do presente regulamento; ou abandonar a bicicleta em qualquer local ou devolvê-la em desacordo com o previsto nestes
Termos de Uso; ou constatada pela Olimóveis, a conduta dolosa de causar dano a qualquer dos equipamentos do projeto;

Construindo espaços para sua vida.

7.2.

Se a bicicleta que o Usuário, estiver utilizando for furtada
ou roubada, este fato deve ser imediatamente informado ao
Atendimento da Olimóveis.

8.2. O uso inadequado das bicicletas, nos termos descritos acima, isenta
a Olimóveis de qualquer responsabilidade civil, penal, administrativa ou
em qualquer outra esfera;

7.3.

Deve ser realizado boletim de ocorrência em caso de furto ou
roubo da bicicleta e constatado o furto simples da bicicleta,
será realizada a Cobrança por Falta de Devolução da Bicicleta
Após o Uso na forma prevista neste termo de uso. O Boletim
de Ocorrência deverá ser entregue na sede da Olimóveis no
prazo de até 03 (três) dias úteis após a comunicação do furto
ou roubo.

8.3. A bicicleta possui os itens de segurança exigidos pela legislação vigente;

Parágrafo Único: Caso a bicicleta seja localizada e/ou devolvida, o Usuário será informado imediatamente do fato e o valor da Cobrança Por Falta
de Devolução da Bicicleta Após o Uso será cancelado ou, se já cobrado,
será devolvido.
8.

DAS REGRAS DE SEGURANÇA:

7.1. O Usuário declara que está apto a conduzir nossas bicicletas e em
condições de saúde adequadas para essa atividade.
7.2. O Usuário declara ainda que está ciente das regras de trânsito vigentes, especialmente as que dizem respeito à condução de bicicletas
em vias públicas.
7.3. As bicicletas são destinadas para o uso individual e não possuem
assento para crianças ou demais passageiros.
7.4. As bicicletas não possuem plataforma de carga ou de para-lama, e
não comportam o transporte de mais de uma pessoa (o Usuário), o que
pode causar graves acidentes.
7.5. Não nos responsabilizamos pelos danos causados pelo uso inadequado de acessórios.
7.6. A responsabilidade pela retirada da bicicleta é pessoal e, caso ela
seja emprestada à terceiros, a Olimóveis não se responsabiliza pelos atos
ou consequências referentes ao este empréstimo.
8. DAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO:
8.1. Desde já, o Usuário, declara que está ciente de que:
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8.4. Os equipamentos de proteção individual, não exigidos pela legislação, tais como capacete e luvas, não serão fornecidos por nós. Você
poderá utilizá-los a seu critério, sendo que a Olimóveis indica, para sua
maior segurança, a utilização.
8.5. Você não deve estar sob efeito de álcool ou outra substância que
retire ou diminua sua coordenação motora, discernimento ou percepção
no momento da condução da bicicleta.
8.6. Não nos responsabilizamos, em hipótese alguma, por roubo, perdas
ou danos em objetos afixados na bicicleta ou transportados nela.
8.7. Qualquer avaria causada à bicicleta durante o uso, deve ser comunicada à Olimóveis, imediatamente, sob pena incidência de Cobrança por
Danos Causados à Bicicleta, conforme disposto acima;
8.8. Não nos responsabilizamos por qualquer dano físico, material ou
moral causado a si ou a terceiros durante o uso da bicicleta.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. Os Termos de Uso estão sujeitos a aprimoramentos constantes e nos
reservamos no direito de modificá-los a qualquer momento, com prévia
comunicação abrangente aos Usuários. Os Usuários devem acompanhar
as atualizações e informar-se sobre o seu conteúdo regularmente. Ao
ser comunicado das alterações e ao continuar acessando e utilizando os
nossos serviços após as alterações, você estará concordando expressamente com os nossos Termos de Uso e com a Política de Privacidade,
inclusive com suas respectivas alterações.
9.2.  Aos Termos de Uso obrigam-se as partes e seus sucessores a qualquer título.
9.3.  Fica eleito o Foro da Comarca de Flores da Cunha para dirimir
eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes dos presentes Termos
de Uso, sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

