
CATALÀ 
· L'usuari és responsable de la cura i devolució de la bicicleta i els accessoris (cadenats, claus ...). 
· Les bicicletes han de ser retornades en el mateix estat que en ser llogats, fent-se càrrec l'usuari de qualsevol desperfecte 
ocasionat. 
· L'usuari està obligat en tot moment a candar correctament les bicicletes quan no les tingui a la vista. 
· En cas de robatori o pèrdua del material, l'usuari tindrà l'obligació d'abonar a PROMOBIKE CAMBRILS SL el material sostret, sent 
el valor dels diferents accessoris: cadenat 12 €, clau 6 €, frens, pedals 9 € c / u, sillin 20 €, roda trencada 25 €.  
· Es requereix un dipòsit de 50 € per lloguer de bicicleta / carret que serà retornat a la devolució de la bicicleta en el mateix estat 
que va ser llogada. La fiança o dipòsit seran en previsió dels possibles desperfectes, danys o la no devolució de la bicicleta i els 
accessoris que s'hagin llogat. 
· El pagament i la fiança sempre es realitzaran íntegrament i per avançat en el moment del lloguer. 
· En cas de no lliurar la bicicleta a l'hora acordada PROMOBIKE CAMBRILS SL incrementarà les hores d'espera en 10 € / hora.  
· En cas de no lliurar la bicicleta el dia acordat PROMOBIKE CAMBRILS SL es quedarà el dipòsit lliurat i efectuarà la denúncia 
corresponent. 
· L'usuari de la bicicleta es compromet a respectar les lleis i normes de trànsit i és responsable de tot dany causat com a 
conseqüència de qualsevol accident durant l'ús de la bicicleta. 
· L'usuari coneix els riscos que implica conduir una bicicleta i és l'únic responsable dels danys causats a si mateix, a terceres 
persones o a qualsevol bé, moble o immoble, per la utilització o ús normal o anormal de les bicicletes. 
· PROMOBIKE CAMBRILS SL no es fa responsable de reclamacions per danys corporals o materials ocasionats a si mateix o a 
terceres persones o a objectes de la seva propietat. 
· En cas de punxada o avaria s'ha d'apropar a la nostra botiga i li canviarem la bici o li repararem la punxada. El transport al punt de 
lloguer corre pel seu compte ja que no disposem de servei de recollida. 

CASTELLÀ 
· El usuario es responsable del cuidado y devolución de la bicicleta y los accesorios (candados, llaves...). 
· Las bicicletas han de ser devueltas en el mismo estado que al ser alquiladas, haciéndose cargo el usuario de cualquier 
desperfecto ocasionado. 
· El usuario está obligado en todo momento a candar correctamente las bicicletas cuando no las tenga a la vista.  
· En caso de robo o perdida del material, el usuario tendrá la obligación de abonar a PROMOBIKE CAMBRILS SL el material 
sustraído, siendo el valor de los diferentes accesorios: candado 12 €, llave 6 €,frenos, pedales 9 € c/u, sillín 20 €, rueda rota 25 €. 
· Se requiere un depósito de 50€ por alquiler de bicicleta / carrito que será devuelto a la devolución de la bicicleta en el mismo 
estado que fue alquilada. La fianza o depósito serán en previsión de los posibles desperfectos, daños o la no devolución de la 
bicicleta y los accesorios que se hayan alquilado. 
· El pago y la fianza siempre se realizarán íntegramente y por adelantado en el momento del alquiler. 
· En caso de no entregar la bicicleta a la hora acordada PROMOBIKE CAMBRILS SL incrementará las horas de espera en 10 €/hora.  
· En caso de no entregar la bicicleta el dia acordado PROMOBIKE CAMBRILS SL se quedará el depósito entregado y efectuará la 
denuncia correspondiente. 
· El usuario de la bicicleta se compromete a respetar las leyes y normas de trafico y es responsable de todo daño causado como 
consecuencia de cualquier accidente durante el uso de la bicicleta. 
· El usuario conoce los riesgos que implica conducir una bicicleta y es el único responsable de los daños causados a sí mismo, a 
terceras personas o a cualquier bien, mueble o inmueble, por la utilización o uso normal o anormal de las bicicletas.  
· PROMOBIKE CAMBRILS SL no se hace responsable de reclamaciones por daños corporales o materiales ocasionados a sí mismo o 
a terceras personas o a objetos de su propiedad. 
· En caso de pinchazo o avería debe acercarse a nuestra tienda y le cambiaremos la bici o le repararemos el pinchazo. El transporte 
al punto de alquiler corre por su cuenta ya que no disponemos de servicio de recogida. 
 
FRANCÈS 
 
· L'utilisateur est responsable de la prise en charge et le retour de la bicyclette et accessoires (serrures, clés ...). 
· Les vélos doivent être retournés dans le même état que lors loué, prise en charge à l'utilisateur de tout dommage causé. 
· L'utilisateur doit en tout temps correctement verrouillé vélos hors de vue. 

· En cas de perte ou de vol de l'équipement, l'utilisateur est obligé de payer PROMOBIKE CAMBRILS SL pour les vélos volés, la 
valeur des différents accessoires: verrouillage € 12, € 6 freins, pédales € 9 c / u, selle € 20, 25 roue cassée €. En cas de vol de la 
moto, le prix est de 175 €. 
· Une caution de 50 € par location de vélos / panier qui sera restitué lors du retour du vélo dans le même état qu'il a été loué. La 
caution ou dépôt de garantie sera en prévision de tout dommage, perte ou de non-retour 
· Le paiement et le lien se fera toujours au complet et à l'avance au moment de l'embauche. 
· Défaut de remettre le vélo à l'heure convenue PROMOBIKE CAMBRILS SL augmenter le temps d'attente de 10 € / heure. 
· Défaut de remettre l'accord jours de vélo PROMOBIKE CAMBRILS SL restera l'acompte versé et le rend approprié. 
· Utilisateur de vélos s'engage à respecter les lois et règlements de la circulation et est responsable de tout dommage causé à la 
suite d'un accident au cours du cyclage. 
· L'utilisateur connaît les risques liés à la bicyclette et est seul responsable de tout dommage causé à lui-même, à des tiers ou aux 
biens, meubles ou immeubles, à l'utilisation ou l'utilisation normale ou anormale de vélos. 
· PROMOBIKE CAMBRILS SL pas responsable des réclamations pour des blessures ou des dommages causés à eux-mêmes ou un 
autre objet ou une propriété. 
· En cas d'échec devrait approcher toour stocker et modifier le vélo ou réparera la ponction. Transport à la boutique de location 
est à votre propre et nous n'avons pas pick up de service. 
 
ANGLÈS 
 
The customer shall accept responsibility for the care and return of the bicycle (including padlock-chains, keys...). 



· The bicycles shall be returned in the same condition as they where rented out. Any damage discovered upon return of bicycles 
and accesories shall be compensated by the client. 
· The user is obliged at all times to correctly lock the bikes when they don’t have them in sight. 
· In the case of any equipment being lost or stolen, the customer shall pay PROMOBIKE CAMBRILS SL a fee to cover such loss  or 
theft. The fees payable shall be: padlock-chain 12 €; key 6 €; brakes or pedals 9 € /each, saddle 20 €, broken wheel 25 €. In case of 
· A deposit of 50 € bike/ truck shall be collected when the bicycle is hired. The deposit shall be refunded upon return of the bicycle 
if it is returned in the same state as it was hired out. 
· The deposit fee is charged as a precautionary measure in view of the possible damage and non-return of the bicycle and 
accessories hired out. 
· Failure to deliver the bike at the agreed time PROMOBIKE CAMBRILS SL increase waiting times in 10 € / hour. 
· Failure to deliver the agreed day bicycle PROMOBIKE CAMBRILS SL will stay the deposit paid and make the appropriate report. 
· A delay in the return of hired bicycle(s) shall incur the payment of the stipulated late fee. 
· The customer is obliged to respect the traffic laws and rules and therefore is responsible for all damages caused as a 
consequence of any accident that occurs during the use of the bike. 
· PROMOBIKE CAMBRILS SL is not responsible for claims caused bodily or material yourself or other people or objects they own. 
· In case of failure should approach toour store and change the bike or will repair the puncture. Transportation to the rental shop 
is at your own and we do not have pick up service. 

 
BICICLETES ELÈCTRIQUES 

 
CONTRACTE I CONDICIONS LEGALS  LLOGUER I/O RUTES BICICLETES ELÈCTRIQUES 

 
L’arrendatari lloga a PROMOBIKE CAMBRILS SL les bicicletes model CHIMOBI ARBA i els accessoris al preu i duració indicats.  
 
La bicicleta es lloga amb la bateria carregada i un cadenat de seguretat. L’arrendatari rep la bicicleta i accessoris en perfectes 
condicions de funcionament, havent revisat suficientment els mateixos, i es compromet a la seva devolució en el mateix estat en 
què ho ha rebut. 
 
La entrega i recollida de bicicletes es realitzarà a la botiga Rodabike Cambrils, essent possible ampliar la durada prèvia consulta i 
acceptació de l’arrendador i cobrament als preus establerts. En cas de retard l’arrendatari assumeix pagar una indemnització 
segons les tarifes establertes. 
 
El pagament es realitzarà a l’entrega de les bicicletes i pel temps total del contracte de lloguer. El client haurà de presentar un 
document d’identitat tal com DNI, passaport o permís de conduir, així com una fiança de 100 €, o bé 300 € si es lloga més d’un dia, 
per bicicleta. 
 
L’usuari es constitueix en depositari i custodi de la bicicleta assumint totes les responsabilitats civils i penals fins que no es 
procedeixi a la devolució de la mateixa. 
 
L’arrendatari-contractant farà un ús correcte del béns entregats i serà responsable dels desperfectes, trencaments, pèrdues, 
robatoris, furts, etc., assumint totes les despeses necessàries per a la reparació o reposició del material llogat a preu de tarifa o 
mercat. 
 
Procureu no deixar la bicicleta sola ja que el cadenat no és una garantia antirobatori. Per lligar-la correctament enganxi amb el 
candau en U la roda del darrere amb el quadre i amb el cadenat la roda davantera i el quadre de la bicicleta a un element fix 
d’alçada no inferior a dos metres, o a pàrquings de bicicletes. 
 
En cas d'accident o incident que afecte les condicions mecàniques de les bicicletes, l'arrendatari té obligació de comunicar-ho 
immediatament al telèfon de l'assegurança 902.100.349 (ASEGRUP), i al contacte habilitat de Promobike Cambrils SL 665.035 808. 
En cas d'emergències greus o per avisar la policia trucar al telèfon públic d'emergències 112. 
 
En cas que degut a inclemències meteorològiques o una avaria de la bicicleta no sigui possible dur a terme la ruta i/o excursió així 
com tampoc substituir-la per una altra, el client no podrà fer cap reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poguessin haver 
causat. 
 
Es prohibeix el desmuntatge i/o manipulació parcial o total de la bicicleta, passar per finques privades o per terrenys inapropiats, 
especialment la sorra de platja. 
 
No està permesa la utilització de la bicicleta per persona diferent a l’arrendatari.  
 
L’arrendatari declara estar en perfectes condicions de salut, ser capaç d’anar en bicicleta i tenir el control necessari de 
l’equipament llogat. 
 
L’arrendatari és coneixedor dels riscos que implica la conducció amb bicicleta i serà l’únic responsable dels danys causats a  sí 
mateix, a terceres persones o qualsevol bé, moble o immoble. PROMOBIKE CAMBRILS SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat en 
cas d’accident en l’ús de les bicicletes, quedant cobert, en qualsevol cas per l’assegurança de Responsabilitat Civil contractada 

segons el Decret 56/2003 i l’Assegurança d’usuari contractada voluntàriament. Així mateix PROMOBIKE CAMBRILS SL es reserva el 
dret de reclamar contra l’usuari de la bicicleta en cas de mal ús o mala circulació. 
L’arrendador podrà rescindir unilateralment el contracte abans de la data de la seva conclusió en cas d’incompliment greu per part 
de l’arrendatari en l’ús de la bicicleta sense que tingui dret l’arrendatari a cap tipus de reclamació o indemnització. 
 



Les bicicletes i accessoris vinculats a aquest contracte de lloguer són propietat de PROMOBIKE CAMBRILS SL emissor del contracte. 
En cap cas s’adquireixen drets de propietat sobre els bens llogats. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que les seves dades 
seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PROMOBIKE CAMBRILS SL amb la finalitat d’atendre els 
compromisos derivats de la relació contractual que mantenim amb vostè. 
 
És responsabilitat de l’arrendatari respectar les normes de trànsit espanyoles. 
 
Per la resolució de qualsevol conflicte originat en aplicació del present contracte, els contractants es sotmeten als jutjats i 
tribunals de la ciutat de Tarragona. 
 
Les tarifes vigents del 2016 per al lloguer de bicicletes són: 
 
2             hores     9 € 
4             hores     15 € 
1             dia          23 € 
2             dies        39 € 
3             dies        50 € 
4             dies        60 € 
5             dies        71 € 
6             dies        81 € 
7             dies        90 € 
dia addicional       12 € 
 
Les tarifes vigents del 2016 per a Ruta&Tapa i Ruta&tast amb bicicleta elèctrica són: 
 
2 hores                  30 € 
 
Inclou guia i la degustació de les tapes en la Ruta&Tapa i degustació de vins al Ruta&Tast. 
Preus per persona. Mínim de 2 persones. Màxim de 4. 


