Condicions particulars de lloguer
1. A continuació es mostra la tarifa aplicable a la seva reserva. Hi ha altres tarifes
a la seva disposició, subjectes a condicions diferents, tant a les nostres oficines
com per via telefònica.
2. El conductor ha de tenir com a mínim 21 anys i disposar d'un permís de conduir
amb una antiguitat mínima de més d'un any (en els grups de vehicle "A/B/Y/Z"
s'admeten conductors a partir dels 19 anys).
3. Els conductors menors de 21 anys o que disposin d'un permís de conduir amb
una antiguitat d'entre 1 i 2 anys han de pagar un cost addicional de 6 € + IVA al
dia.
Tots els conductors han de tenir el permís de conduir com a mínim des de fa 12
mesos. Els clients extracomunitaris han de disposar del carnet internacional
juntament amb el del seu país d'origen.
4. Els mitjans de pagament admesos són:

1. Targeta de dèbit VISA ELECTRON o de crèdit VISA o
MasterCard/Maestro.
2. No s'admet el pagament amb Diners Club, American Express i Postepay.
3. COVECAR es reserva el dret de permetre el pagament final del lloguer
amb diners en efectiu o mitjançant transferència bancària.
4. Acceptem la domiciliació bancària com a forma de pagament per a
empreses. Aquesta forma de pagament està supeditada a l'acceptació
per part de COVECAR.
5. La targeta ha d'estar a nom de la persona que figuri com a titular del
contracte de lloguer, conductor principal o conductor addicional.

5. La tarifa aplicable inclou:
1. IVA, taxes i impostos locals.
2. 350 quilòmetres al dia.
3. L'assegurança obligatòria del vehicle amb una franquícia per danys
propis. L'assegurança cobreix els danys causats pel vehicle i els danys
causats als ocupants del vehicle. L'import de la franquícia, que es
comptabilitza en cas de danys al vehicle arrendat, es carrega a la targeta
de crèdit o dèbit utilitzada en el moment de formalitzar el contracte de
lloguer i varia en funció de la categoria del vehicle llogat, tal com es
detalla a les taules següents:

-

Turisme:
Import franquícia
1.500 € + IVA
1.800 € + IVA
2.000 € + IVA
2.500 € + IVA

-

Turisme Premium
Import franquícia
1.800 € + IVA
2.000 € + IVA
2.500 € + IVA
2.800 € + IVA

-

Categoria
A ++ / B ++
C ++ / D ++ / E ++ / F ++
G ++ / H / H + / H ++
I / R + / I ++ / J ++ / K ++ / L ++ / M ++

Vehicle industrial:
Import franquícia
1.500 € + IVA
2.000 € + IVA
2.500 € + IVA

-

Categoria
A/A+/B/B+/C
D/D+/E/E+/F/F+/O/O+/M
C + / G / G+ / M+
J/J+/K/K+/L/L+

Categoria
1/1+
2/3/6
4/5

Motocicletes:
Import franquícia
300 € + IVA
350 € + IVA

Categoria
Z
Y

En cas que el client contracti la cobertura complementària "SPLUS", no
es bloquejarà ni es carregarà provisionalment l'import de la franquícia
anterior a la targeta de pagament, i el dit import quedarà limitat a 150 €
en concepte de dipòsit de garantia.
La contractació de la cobertura complementària «SPLUS» es pot
formalitzar, a elecció del Client, en el moment de la reserva en línia o
del lliurament del vehicle. COVECAR SL es reserva el dret a desestimar o
confirmar la cobertura escollida pel client, en el moment del lliurament
del vehicle, segons el criteri intern de la companyia.
L'import màxim de les despeses suplementàries que es facturaran al
client en concepte de sinistres ocorreguts amb el vehicle equival, com a
màxim, a l'import de la franquícia aplicable a cada categoria de vehicles
esmentada a les taules anteriors.
Els clients que hagin contractat la cobertura complementària no estan
obligats a dipositar la franquícia i no se'ls considerarà responsables en
cas d'incident, excepte en el supòsit d'ús no autoritzat del vehicle
d'acord amb el que estipula l'article 9 de les Condicions generals de
lloguer. Els clients que no vulguin contractar aquesta cobertura
complementària han de dipositar una fiança per una quantitat
equivalent al valor de la franquícia l'import de la qual s'estipula en
aquest article.

6. La tarifa no inclou:

1. El cost de contractar un conductor addicional és de 25 € + IVA per
lloguer i conductor. El nombre de conductors addicionals és il·limitat.
2. El cost de contractar una cadireta per a nadó és de 30 € + IVA per
lloguer.
3. El càrrec extra per a lloguers amb devolució en una oficina diferent de la
de lliurament (one-way).
4. S'aplica un càrrec addicional de 50,00 € + IVA per a totes les recollides
de vehicles que es realitzin fora de l'horari d'obertura de les oficines.
5. Quilometratge extra: En funció del grup del vehicle llogat, es pot aplicar
un càrrec de 0,15 € + IVA a 0,30 € + IVA per cada quilòmetre extra
addicional.

7. Condicions de cancel·lació de les reserves pagades amb antelació a través de la
pàgina web de COVECAR:

1. Tots els serveis s'han de pagar per endavant amb targeta de
crèdit/dèbit (VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO o MASTERCARD). El
pagament de les reserves a través del nostre lloc web només es pot
realitzar amb les targetes de crèdit o dèbit especificades més amunt, el
titular de les quals les ha de presentar a les oficines i als punts de
recollida indicats per COVECAR. El mètode de recaptació de la fiança
només es realitza mitjançant la targeta de crèdit que hagin facilitat a
l'arrendador l'arrendatari o el conductor addicional que figuri al
contracte i el signi. La devolució de la fiança o l'autorització prèvia pot
trigar entre 1 i 31 dies en funció de l'entitat bancària que utilitzi
l'arrendatari.
2. Totes les cancel·lacions de reserva s'han de realitzar per escrit a l'adreça
electrònica info@covecar.es. La cancel·lació de la reserva no té cap cost
fins a 48 hores abans de la data de recollida del vehicle. Transcorregut
aquest període, no es reemborsa cap quantitat per cancel·lació de
reserva, excepte per motius de força major (catàstrofe natural, guerres,
atemptats, mort o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica
de l'arrendatari o dels seus pares, germans o fills) fefaentment
acreditats en català, castellà o anglès.

3. L'import pagat de la reserva s'ha de retornar en un termini màxim de 30
dies des de la seva cancel·lació.
8. Informació important:
1. Cal presentar el passaport o el DNI, el permís de conduir (en el cas dels
clients extracomunitaris, és necessari el carnet internacional juntament
amb el del seu país d'origen) i una targeta de crèdit o dèbit en vigor a
l'hora de recollir el vehicle. Si la targeta és diferent de la targeta que el
client ha fet servir per abonar la reserva, el client ha de presentar
físicament la targeta de la reserva a petició del nostre personal.
2. En cas d'haver pagat la reserva amb un bo, és obligatori presentar
aquest bo en el moment de recollir el vehicle.
3. La devolució del vehicle amb més de 59 minuts de retard sobre l'hora de
finalització del lloguer del contracte implica un càrrec d'un dia
addicional segons la tarifa general vigent.
4. El lloguer realitzat no està necessàriament vinculat a un vehicle concret
(marca-model, color, equipament, etc.), sinó a un grup de vehicles de
característiques tècniques i d'habitabilitat similars. En cas de no
disposar d'un model del grup seleccionat, es lliurarà un model de
categoria superior.

5. Si el vehicle rep una multa durant el període de validesa d'aquest
contracte, vostè serà responsable de l'import de la multa i, a més,
s'aplicarà un càrrec de 20 € + IVA en concepte de gestió de multes.
6. Si un client torna el vehicle sense la documentació corresponent,
s'aplicarà un càrrec extra de 50,00 € + IVA en concepte despeses de
gestoria.
7. COVECAR es reserva el dret a cancel·lar el lliurament del vehicle en cas
de dubtes fundats sobre la capacitat financera i física del client, o si el
client té antecedents d'impagaments o d'incidents greus amb COVECAR.

9. Aquestes Condicions particulars prevalen sobre les generals; ambdues es poden
consultar a la nostra web: www.covecar.es
10. La Política de privadesa està disponible a la nostra web: www.covecar.es

Condicions generals de lloguer
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El client rep en lloguer el vehicle que es descriu en el contracte de lloguer, en perfectes
condicions de funcionament, amb tots els seus documents, pneumàtics, eines i
accessoris, i es compromet a conservar-los i conduir el vehicle complint les normes del
Codi de circulació i les que estableixen aquestes Condicions generals. Abans de retirar
el vehicle, el client està facultat perquè se'n comprovi l'estat en la seva presència.
2.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte és la que figura a la pàgina 1 del contracte, on s'especifiquen la
data i l'hora de lliurament i devolució del vehicle.
Els dies de lloguer computen per períodes de 24 hores, a comptar des de l'hora exacta
en què el client hagi llogat el vehicle fins que COVECAR el rebi juntament amb les claus
i la documentació corresponent. El període de cortesia en la devolució del vehicle és
de 59 minuts.
En cas d'efectuar el check-in abans que finalitzi el període, COVECAR ha de tornar o
restituir a l'arrendador l'import proporcional del preu subscrit en el contracte. Aquesta
devolució no s'aplica en els casos que la tarifa contractada sigui de prepagament o
empaquetada.
3.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE
El client té l'obligació de tornar el vehicle en la data i l'hora esmentades en l'apartat
anterior. Si el client desitja ampliar el període de lloguer, ha de dirigir-se a l'oficina més
propera de COVECAR per signar la pròrroga. Cap contracte es pot ampliar per telèfon,
però l'ampliació sí és possible a través de l'adreça electrònica info@covecar.es.
La quantitat dipositada en concepte de fiança no pot servir en cap cas per prolongar el
contracte. Així doncs, en el cas que el contracte es prorrogui, el client ha d'efectuar un
pagament addicional per aquesta pròrroga.
Si el contracte no es pot ampliar perquè no hi ha vehicles disponibles o per qualsevol
altre motiu, el client ha de tornar el vehicle en la data, la sucursal i l'hora acordades.
En funció de les condicions inicials del contracte, pot ser que en sol·licitar-ne la
pròrroga calgui formalitzar un contracte nou i que el contracte vigent es consideri
extingit.

4.- CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE
El client ha de retornar el vehicle llogat en les mateixes condicions en què l'hi van
lliurar, juntament amb tots els seus documents, pneumàtics, adhesius, eines i
accessoris, al lloc i en la data i l'hora que estipula el contracte de lloguer. En el moment
de la devolució, el client pot sol·licitar que es comprovi l'estat del vehicle en la seva
presència. Aquesta comprovació presencial està subjecta a l'horari d'atenció al públic
de l'oficina local.
El client no pot modificar cap característica tècnica del vehicle, les claus, l'equipament,
les eines i/o els accessoris, ni fer-ne cap modificació de l'aspecte exterior i/o interior.
En cas contrari, el client s'ha de fer càrrec de les despeses pertinents per tornar el
vehicle al seu estat original, sense perjudici dels danys i perjudicis causats a COVECAR
que es derivin del recondicionament del vehicle al seu estat original, pel temps que el
vehicle hagi d'estar immobilitzat, així com qualssevol altres danys causats a COVECAR.
5.- EFECTES DE LA NO DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE
La devolució del vehicle en una data i hora diferents a les que estableix el contracte
faculta a COVECAR a cobrar l'import del lloguer des de la finalització del contracte fins
a la devolució del vehicle, segons la tarifa pública general vigent més la penalització
per retard fora de data (en endavant, "Overdue") de 6 € + IVA diaris, que comencen a
comptar a partir de les 24 hores posteriors a la caducitat del contracte de lloguer, fins
que COVECAR recuperi el vehicle. L'arrendador es compromet a contactar amb el
client per gestionar aquest overdue durant les primeres 24 hores. En cas que el vehicle
sigui retirat per la grua o aparcat en un pàrquing públic, se li han de carregar totes les
despeses generades per la seva recuperació i el seu trasllat a l'arrendatari.
COVECAR es reserva el dret d'emprendre les accions legals pertinents davant de
qualsevol supòsit de desaparició o no devolució del vehicle davant les autoritats
competents, i recaurà sobre el client tota la responsabilitat de les conseqüències
jurídiques i legals que es derivin de les dites accions.
Així mateix, la prolongació unilateral per part del client de la durada del contracte es
considera un ús no permès del vehicle a l'efecte de la responsabilitat del client sobre
qualsevol dany que presenti el dit vehicle.
6.- PAGAMENTS I FORMA DE PAGAMENT
6.1 Pagaments:
El client es compromet a pagar a COVECAR:
a) Els càrrecs per lloguer del vehicle, assegurances i impostos determinats en la tarifa
vigent de COVECAR (en endavant, la tarifa general) que s'han notificat prèviament al
client. L'aplicació de la tarifa convinguda inicialment queda supeditada al fet que la
devolució del vehicle es realitzi en les condicions, el lloc, la data i l'hora previstos. Les

tarifes poden variar en funció de la temporada i de les oficines. Per tant, abans de
contractar un vehicle, el client és responsable de verificar la tarifa que li apliquin.
b) Qualssevol altres conceptes d'aplicació al client, d'acord amb les condicions
contractuals i comercials que ofereix COVECAR.
6.2 Pagaments conseqüència de l'ús inadequat del client:
Amb posterioritat a la finalització del lloguer del vehicle, el client es compromet a
pagar a COVECAR els imports que siguin conseqüència dels conceptes següents:
a) Càrrec per neteja especial' per les despeses derivades d'un servei extra de neteja
com a conseqüència de l'estat manifestament inadequat del vehicle en el moment de
la seva devolució, amb un import màxim de 150 € + IVA dividit en 3 mòduls de 50 € +
IVA cadascun.
b) Els càrrecs ocasionats per la pèrdua dels documents i de les claus del vehicle, i/o
l'enviament del joc de claus del vehicle a l'oficina corresponent, en els casos de
pèrdua, trencament, devolució de les claus del vehicle en una oficina diferent a la de
devolució efectiva del vehicle, o qualsevol altra situació per la qual es paralitzi el
vehicle per motius atribuïbles al client.
c) L'import de trasllat del vehicle amb una grua en els casos que preveuen les diverses
clàusules d'aquest contracte.
d) Les despeses derivades de la pèrdua, el deteriorament o els danys en llantes,
pneumàtics (incloent-hi punxades i rebentament), eines, adhesius, llunes, retrovisors,
accessoris i l'interior del vehicle, així com els problemes derivats d'un error en el tipus
de combustible utilitzat.
e) Els peatges, les multes, les sancions i les despeses judicials derivats d'infraccions de
trànsit o de lleis, reglaments o ordenances (incloent-hi, si escau, els càrrecs per
congestió o limitació de trànsit rodat) en què hagi incorregut el client durant la
vigència d'aquest contracte i que hagi satisfet COVECAR.
f) Els costos de reparació dels danys causats al vehicle en cas d'accident, quan es
produeixi alguna de les circumstàncies següents:
- Que el vehicle no s'utilitzi d'acord amb les condicions establertes.
- Que el comunicat d'accident (sia en forma de 'declaració amistosa d'accident' -DAA- o
d'informe de sinistre') no s'hagi complimentat i enviat a COVECAR en el termini de 48
hores, o no s'ajusti a la realitat dels fets produïts.
- Que els danys siguin el resultat d'un accident causat pel fet que el client no ha avaluat
correctament l'alçària del vehicle.

En tots els casos, COVECAR ha d'informar immediatament del càrrec efectuat i dels
motius que l'han ocasionat, i facilitar al client una factura detallada.
L'import del càrrec que s'efectuï al client pels danys causats al vehicle es calcula tenint
en compte la taxació realitzada per un gabinet pericial extern a COVECAR; tanmateix,
quan no pugui realitzar-se a priori aquesta quantificació, s'ha de carregar la quantia
que resulti d'una primera valoració realitzada per personal qualificat de COVECAR,
l'existència i els imports de la qual el client declara que coneix i hi està conforme.
Tot l'anterior és aplicable, sense perjudici d'una liquidació i d'un ajustament posteriors,
un cop s'hagi obtingut un pressupost de reparació realitzat per un taller o una taxació
realitzada per un gabinet pericial extern a COVECAR.
6.3 Forma de pagament:
El titular de la targeta s'ha d'assegurar que el seu ús per satisfer aquestes Condicions
generals de lloguer (fiança, retirades, etc.) no li ocasioni cap perjudici.
En aquest sentit, es compromet a informar-se al seu banc de tot allò necessari abans
que COVECAR, que no es pot considerar responsable a aquest respecte, utilitzi la seva
targeta.
El pagament del lloguer del vehicle i d'eventuals despeses suplementàries s'ha
d'efectuar en la divisa escollida pel client.
Les formes de pagament admeses són amb targeta de crèdit o dèbit en funció del grup
del vehicle. COVECAR es reserva el dret de permetre el pagament final del lloguer amb
diners
en
efectiu
o
mitjançant
transferència
bancària.
Les targetes permeses són VISA, VISA ELECTRON i MasterCard/Maestro.
El titular de la targeta de crèdit o dèbit amb la qual s'ha efectuat la reserva ha de
presentar la dita targeta en el moment del lliurament del vehicle.
7.- ASSEGURANCES I COBERTURES
7.1 Assegurança obligatòria i de responsabilitat civil davant de tercers.
Les tarifes de lloguer inclouen les cobertures de l'assegurança obligatòria de
l'automòbil i de la complementària de responsabilitat civil pels danys i perjudicis
davant de tercers derivats de l'ús i la circulació del vehicle.
Aquestes cobertures queden garantides i les assumeix l'assegurador amb el qual
COVECAR tingui concertada la pòlissa d'assegurança corresponent, i queden subjectes
a les clàusules generals i particular de la dita pòlissa i a la llei.

7.2 Cobertura bàsica.
CDW:
Aquest producte protegeix la seva responsabilitat pels danys causats al vehicle en cas
de col·lisió o accident de circulació l'import del qual superi el valor de la franquícia en
els supòsits combinats següents:
·
El cost dels danys causats al vehicle, o de la seva reparació, o del seu valor
comptable en el cas que es declari sinistre total.
·
El lucre cessant corresponent a la impossibilitat d'ús i d'explotació del vehicle
durant la seva reparació i/o mentre es tramita la seva baixa.
·
Les despeses administratives en què incorrem per la gestió d'expedients de
danys derivats de col·lisió o accident de circulació, quan escaigui, en les circumstàncies
següents:
·

Quan la col·lisió es produeixi contra un objecte fix o en moviment.

·
Quan el vehicle sigui objecte d'un acte de vandalisme mentre vostè el condueix
o l'utilitza.
·

Quan el vehicle pateixi trencament de vidres, òptiques o miralls retrovisors, o
els pneumàtics resultin danyats o punxats durant una col·lisió o un accident de
circulació.

TP
Aquest producte protegeix la seva responsabilitat pels danys i pèrdues causats al
vehicle en cas de robatori, intent de robatori o actes de vandalisme, l'import dels quals
superi el valor de la franquícia en els supòsits combinats següents.
·
El cost dels danys o la reparació del vehicle (en cas que es recuperi) o el valor
comptable del vehicle en cas que es perdi.
·
El lucre cessant corresponent a la impossibilitat d'ús i d'explotació durant la seva
reparació i/o mentre es tramita la seva baixa.
·
Les despeses administratives en què incorrem, quan escaigui, per la gestió
d'expedients de danys derivats de robatori o intent de robatori del vehicle, o d'actes
vandàlics que s'hi produeixin.
En circumstàncies de:
·
Robatori del vehicle i dels seus accessoris com a conseqüència de l'ús de la força
en les coses (aquests accessoris poden ser qualsevol component addicional instal·lat
al vehicle que millori la seva especificació).

·

Temptativa de robatori del vehicle i/o dels seus accessoris.

·
Qualsevol acte de vandalisme que pateixi el vehicle quan estigui estacionat i
vostè no l'utilitzi.
·
Trencament de vidres, òptiques, miralls retrovisors, o quan es danyin o
sostreguin els pneumàtics com a conseqüència dels fets esmentats en els tres punts
anteriors.
PAI
A l'empara d'aquest producte de protecció, vostè pot reclamar el cost econòmic de
qualsevol de les possibles conseqüències següents, derivades de la seva mort o de
lesions sofertes en una col·lisió o accident de circulació que es produeixi quan
condueixi el vehicle arrendat:
·
Indemnització d'un pagament únic, l'import del qual està determinat per la
pòlissa especifica del vehicle arrendat.
·

En el cas de la seva mort (o declaració de la seva mort).

·
Si finalment resulta incapacitat de manera parcial o total com a conseqüència de
la col·lisió o l'accident de circulació.
·
Despeses mèdiques, per un import establert a la pòlissa especifica del vehicle
arrendat, requerides com a conseqüència de la col·lisió o l'accident de circulació.
CL
Si ha contractat aquest producte, vostè està protegit contra la responsabilitat
econòmica per danys causats als parabrises, a qualsevol vidre posterior o a les
finestres laterals.
CN
Aquesta protecció cobreix les punxades i els danys als pneumàtics del vehicle, llevat
que siguin conseqüència d'un ús negligent.

Paquets de proteccions
PLUS
Redueix la responsabilitat de pagament pels danys ocasionats per col·lisió i robatori o
intent de robatori del vehicle.
A més, inclou la protecció personal d'accidents per al conductor i per als ocupants en
cas d'accident amb el vehicle.
SPLUS
Amb la cobertura SPLUS o SUPER PLUS, a més de comptar amb tots els avantatges de
la cobertura PLUS, gaudirà d'un lloguer sense franquícia pels danys ocasionats al
vehicle com a conseqüència d'una col·lisió amb altres vehicles o objectes fixos o
mòbils, robatori o intent de robatori del vehicle.
SPLUSCOMPLET
Amb la cobertura SPLUSCOMPLET o SUPER PLUS COMPLET, a més de comptar amb
tots els avantatges de SPLUS, estarà protegit contra els danys ocasionats als vidres i als
pneumàtics.
8.- OBLIGACIONS DEL CLIENT EN CAS D'ACCIDENT I ALTRES CIRCUMSTÀNCIES
En cas d'accident, el client es compromet a:
a) Obtenir i remetre a COVECAR dins el termini de quaranta-vuit hores després de
produir-se el sinistre, les dades completes de la part contrària i els possibles
testimonis, i omplir un comunicat d'accident, en forma de 'declaració amistosa
d'accident' (DAA) en què es detallin la matrícula, el nom i l'adreça de la part contrària,
les circumstàncies de la col·lisió, un croquis de l'accident, el nom de l'asseguradora i,
quan sigui possible, el número de pòlissa de l'assegurança, tot això signat pels dos
conductors implicats en l'accident, o, en cas de no comptar amb la dita declaració,
'l'informe de sinistre', que el facilitarà COVECAR.
b) Notificar immediatament l'autoritat si la culpabilitat de l'altra part ha de ser
investigada o si hi ha persones ferides.
c) No abandonar el vehicle llogat sense prendre les mesures adequades per protegirlo.
En cas d'acte vandàlic, incendi, robatori o desaparició del vehicle, el client es
compromet a posar immediatament en coneixement de COVECAR el fet produït i
interposar davant les autoritats pertinents la denúncia corresponent, una còpia de la
qual ha de remetre a COVECAR al més aviat possible.

9.- ÚS NO AUTORITZAT
El client té l'obligació d'utilitzar el vehicle amb la deguda diligència, d'acord amb les
seves característiques, a més de respectar la normativa de circulació de vehicles de
motor vigent i evitar, en qualsevol cas, qualsevol situació que pugui provocar danys al
vehicle o a tercers.
Així mateix, el client té l'obligació de no permetre que cap persona condueixi el
vehicle, a excepció de les autoritzades de conformitat amb aquest contracte, i és
responsable directe de qualsevol dany o perjudici que es produeixi al vehicle o a
tercers.
Qualsevol cas que incompleixi el que estableixen aquests paràgrafs, s'entendrà com a
ús no autoritzat.
El client ha de respondre plenament pels danys causats en parts interiors i exteriors del
vehicle com a conseqüència del seu ús no autoritzat. En aquest cas està obligat a pagar
totes les despeses generades de conformitat amb el que estableix el contracte.
A tall d'exemple, l'ús no autoritzat inclou, entre d'altres, els casos següents:
a) Empènyer o remolcar qualsevol altre vehicle sense utilitzar cap element
d'arrossegament homologat facilitat per COVECAR.
b) Circular per llocs que no són aptes per al transport públic, com ara platges, circuits
d'automòbils, pistes forestals, camins veïnals, etc.
c) Circular per vies no asfaltades, o asfaltades però amb greus deficiències, que poden
comportar danys als baixos del vehicle.
d) Circular amb el vehicle per zones restringides, incloent -hi en concret pistes
d'aeroport i altres vies associades a l'ús aeronàutic i/o militar.
e) Actuar de manera negligent davant l'encesa d'indicadors o senyals d'advertiment
del quadre del vehicle arrendat que el client declara que coneix amb la signatura
d'aquest contracte.
f) Transportar substàncies perilloses, inflamables i/o nocives per al vehicle i els seus
ocupants.
g) Sotsarrendar el vehicle sense l'autorització prèvia per escrit de COVECAR.
h) Utilitzar el vehicle en qualsevol activitat contrària a la llei.
i) Transportar una quantitat de persones o d'equipatge superior a l'autoritzada per al
vehicle.

j) Qualsevol tipus de manipulació o intervenció en el compte-quilòmetres; en cas que
aquest funcioni malament, cal comunicar-ho immediatament a COVECAR.
k) Transport d'equipatge o de qualsevol element a sobre del sostre vehicle, tot i que es
faci servir un dispositiu adequat a tal fi, llevat d'autorització prèvia i per escrit de
COVECAR.
l) Deixar objectes a la vista en el vehicle, susceptibles de ser robats amb els danys
consegüents al vehicle.
m) Embrutar l'interior del vehicle més enllà del que implica un ús raonable i curós.
n) Conducció del vehicle en un estat de fatiga, malaltia o sota la influència de l'alcohol,
medicaments o drogues.
o) Conducció temerària.
p) Ús del vehicle per a activitats d'aprenentatge de la conducció en qualsevol
circumstància i/o l'ensenyament de qualsevol habilitat especial al volant.
q) Conducció contrària a les normes de trànsit.
r) Conducció del vehicle llogat per una persona no autoritzada en el contracte, sia com
a client i/o com a conductor addicional.
s) Conducció del vehicle fora de la península, llevat que hi hagi una autorització
expressa i signada de COVECAR, i es contracti i aboni la COBERTURA ADDICIONAL
D'EMBARCAMENT extraordinària corresponent.
t) Ús del vehicle després d'haver finalitzat el període de lloguer.
u) A tots els efectes oportuns, l'informem que, per qüestions de seguretat, una part de
la nostra flota està equipada amb localitzadors GPS. La companyia només accedirà a
les dades d'ubicació en cas d'alerta per desconnexió o inhibició del sistema i/o no
devolució del vehicle. El client coneix i accepta aquesta circumstància, i s'absté en tot
cas d'interrompre o impedir el funcionament correcte.
L'ús no autoritzat per part del client faculta a COVECAR a rescindir anticipadament el
contracte de lloguer per incompliment del dit client, i COVECAR pot sol·licitar, si escau,
les indemnitzacions per danys i perjudicis que corresponguin.

10.- PERMÍS DE CONDUIR.
El client ha d'estar en possessió del permís de conduir homologat i en vigor
corresponent, amb una antiguitat mínima d'un any, i n'és responsable directe de la
vigència i l'homologació. A aquest respecte, el client ha de mantenir COVECAR
indemne per qualsevol concepte. Alhora, l'edat mínima del client ha de ser 19 anys.
Així mateix, i en tot cas, el client ha de disposar d'un permís de conduir amb almenys
un any d'antiguitat, amb independència de la seva edat. S'aplica un càrrec addicional,
que es notifica durant el procés de reserva, si el client té entre 19 i 21 anys d'edat.
Els clients extracomunitaris han de disposar del carnet internacional juntament amb el
del seu país d'origen.
11.- ROBATORIS I PÈRDUES D'OBJECTES PERSONALS
COVECAR no es fa responsable dels objectes robats, oblidats o perduts a l'interior del
vehicle.
12.- FIANÇA
El client està obligat a deixar una fiança en tots els casos. En cas que el client contracti
la cobertura complementària opcional, la dita fiança és de 150 €. Si no la contracta, el
client ha de dipositar una fiança en el moment del lliurament del vehicle, l'import de la
qual s'estableix a l'article 5 de les Condicions particulars de lloguer.
La fiança cobrada (targeta de crèdit o dèbit) s'ha de reemborsar al client quan aquest
hagi retornat el vehicle i COVECAR hagi comprovat el bon estat del vehicle i la bona
execució del contracte. El temps màxim per a la devolució de la fiança és de 30 dies a
comptar des de la devolució del vehicle.
El dipòsit de la fiança es reté de manera parcial o total en cas d'incompliment del
contracte fins a cobrir les penalitzacions o els imports imputables al client.
13.- DISPOSITIU DE RETENCIÓ OBLIGATORI HOMOLOGAT PER A NENS.
En el cas d'utilitzar el vehicle per al transport de nens menors de tres anys o de nens
més grans que no superin l'alçada de 135 centímetres, el client ho ha de comunicar a
COVECAR perquè li facilitin, amb el pagament previ de la tarifa de lloguer corresponent
i sense ancorar al vehicle, el corresponent dispositiu de retenció obligatori homologat,
d'acord amb el pes i la talla del nen o de la persona que l'hagi d'utilitzar. La instal·lació
del dit dispositiu és responsabilitat del client.

