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TABELA GERAL DE GERADORES 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Aluguer de geradores insonorizados desde 2 a 

200kva, para eventos, construção, indústria, entre 

outros. Possibilidade de entrega, posicionamento do 

equipamento no local e posterior recolha, assim que 

o serviço esteja finalizado. 

 

Apenas precisamos que nos indique a duração do 

aluguer, o local de entrega e o nº de horas diárias 

que o equipamento irá realizar. 

 

Iremos apresentar a nossa melhor proposta, o mais 

brevemente possível. 

 

Contacte já sem qualquer compromisso. 

mailto:geral@revicentro.com
http://www.revicentro.com/
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CONDIÇÕES GERAIS DE ALUGUER 

O preço de aluguer não inclui: 

- Combustível, transporte, IVA, operador e material necessário resultante do desgaste da 

utilização do equipamento. 

- Manutenção curativa decorrente do uso inadequado por parte do cliente. 

O preço de aluguer inclui: 

- Transporte se contratado. 

- Utilização do equipamento até 9h de trabalho por dia, faturação diária. Caso seja ultrapassado 

o limite diário imposto, será cobrada uma taxa de adicional de 10%/h do valor diário do 

equipamento. 

- Seguro de responsabilidade civil de laboração. 

- Assistência em caso de disfuncionamento do equipamento, que não tenha sido provocada 

por negligência do cliente. 

Responsabilidades do cliente 

- Verificações dos níveis de óleos e água todos os dias. 

- Comunicar à Revicentro quando o equipamento chegar ao horário de revisão. 

- Utilizar o equipamento de forma adequada e só para os fins que foi concebido. 

- Zelar pela limpeza e bom funcionamento do equipamento. Fora das horas de trabalho 

proteger o equipamento contra roubo ou vandalismo e guardar as peças ou acessórios que seja 

necessário. 

Condições de pagamento 

O aluguer dos equipamentos está sujeito a pagamento do tempo total do aluguer e respetivo 

valor de caução definido pela Revicentro. A caução poderá ser realizada em numerário, cheque 

ou cartão, sendo a mesma restabelecida na restituição do equipamento e regularização do valor 

restante de aluguer à Revicentro. A Revicentro reserva-se o direito de utilizar a respetiva caução, 

caso não sejam cumpridas as condições previamente referidas. No caso de alugueres de duração 

superior a 4 semanas, a faturação do aluguer será realizada em períodos de 4 em 4 semanas, 

comprometendo-se o cliente a regularizar o valor em divida num prazo de 5 dias após emissão da 

fatura. A Revicentro reserva-se o direito de levantamento do equipamento sem aviso prévio, bem 

como imputação de custos ao cliente, caso as condições referidas não sejam cumpridas. 

mailto:geral@revicentro.com
http://www.revicentro.com/

