O valor de cada Piquenique são 25€ mais o valor da caução de 25€. Excepto a comida, todo o material tem que ser devolvido em boas condições.
Quando vier entregar a Cesta e beber o café incluído no serviço devolvemos a caução total ou parcialmente consoante a situação.
A Cesta Esplanando que vai levar, inclui o seguinte material:
1 Cesta Esplanando
Tecido que envolve a Cesta e toalha de 2,0 x 2,0 m (branca e vermelha)
1 prato quadrado
3 colheres de sobremesa
1 garrafa Esplanando 500 ml com respectiva rolha de cortiça
2 copos de vidro
4 frascos de vidro de 350 ml e 1 frasco de vidro de 500 ml e respectivas 5 tampas

Se danificado deduzir à caução
50€ (pgto extra)
40€ (pgto extra)
15€
5€ cada colher
20€
2€ cada copo
2€ cada frasco

Outras informações importantes:
1) O serviço tem a duração máxima de 3 horas. Como iniciou às ___:___ fica de devolver a Cesta até às ___:___. Se começar após as 16h tem
que entregar até às 18h45 que é quando fechamos.
2) Os dados agora recolhidos servem exclusivamente para o Serviço “Piquenique Esplanando”, não podendo ser dado qualquer outro uso.
Eu, (nome legível)__________________________________, como Cliente, declaro sob compromisso de honra que entendi as condições deste
Regulamento e comprometo-me a entregar os materiais descritos em cima. Quaisquer danos serão deduzidos à caução.
Relatório de Entrega:
Lisboa,
de __________ de 2020
Foi tudo entregue em condições e devolveram-me a caução por inteiro.
Foi tudo entregue mas deduziram o valor de _____ à caução porque:__________
CC / Pass nº___________

____

NIF:_____________
Assinatura Cliente conforme doc. identificação:

_____________________________________________________________________
Confirmo o Relatório de Entrega: _______________________

______________________

(assinatura Cliente)
ORIGINAL - CÓPIA ESPLANANDO
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Eu, (nome legível)__________________________________, como Cliente, declaro sob compromisso de honra que entendi as condições deste
Regulamento e comprometo-me a entregar os materiais descritos em cima. Quaisquer danos serão deduzidos à caução.
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