
   
 
 
 
  

  
                                         

VELOTOUR ITÁLIA - 2015 

29/08/2015 ao dia 05/09/2015 

ALUGUEL DE BICICLETA – Ficha individual 

 

Preencher e enviar juntamente com a ficha de inscrição para waltermagalhaes@waltermagalhaes.com  

com o assunto: Reserva de Aluguel de bicicletas – VELOTOUR ITÁLIA - 2015 

 

Nome/Nome: _________________________________________________________________________ 

 
Informe a medida da sua estatura:______________________________ (Ex: 1,77m)  
Informe também o número de quadro que utiliza: ________________ (Ex: 18”) 

 

Informações: Leia com atenção. 

1. A organização está facilitando esse serviço para quem deseja alugar uma bicicleta, porém não se responsabiliza 

pelas bicicletas, nem pelo serviço. 

2. A medida de altura e número de quadro são somente uma referência, a empresa de aluguel fará a distribuição 

para o grupo conforme as bicicletas disponíveis. 

3. O valor do aluguel da bicicleta com seguro é de € 195,00 pelo período do evento. Pagamento em duas vezes conforme a “Ficha 

de Inscrição”. 

4. Números e tamanhos de bicicletas para alugar são limitados e pode não haver mais bicicletas disponíveis dependendo da data 

de solicitação.  

5. O pagamento será feito juntamente com a inscrição. Informar a opção de aluguel na ficha de inscrição. 

6. Equipamentos incluídos: ciclocomputador, bomba, kit de reparos e cadeado. 

7. Leve seu capacete, luvas, equipamentos de hidratação e alforjes. 

8. A bicicleta será entregue com pedais normais, caso utilize sapatilhas, favor levar o próprio pedal. 

9. “Aconselhável” levar o próprio selim ou capa de gel para não haver problemas de adaptação. (Decisão pessoal). 

APÓS ENVIAR A FICHA VOCÊ RECEBERÁ  A CONFIRMAÇÃO DA  RESERVA JUNTAMENTE COM A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.  

    

                      (    ) Quadro Masculino                                     (    ) Quadro Feminino  

 Bicicleta em alumínio - Hibridas – Modelo masculino e feminino 

 Roda de 26” com pneus mistos 

 Câmbio de 27 marchas 
 Freios V-Break 

 Suporte para garrafas  

 Inclui bagageiro traseiro para alforjes 
 

Autorizo MODENATUR a debitar os valores indicados acima no cartão de crédito:__________________________________ 

 Assinatura  
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