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Termos e Condições do Programa de Aluguer ‘Oficina dos Violinos & Cia.’ – Válido para contratos novos a 
partir de Jan.2019 

 
1. DEFINIÇÕES GERAIS: Todos os instrumentos da ‘Oficina dos Violinos & Cia.’ são entregues em boas condições 

e prontos para tocar, são totalmente examinados e apresentam-se sem fendas ou descolados. As crinas, as 
cordas e o instrumento são ajustados e calibrados pelos nossos Luthiers da Oficina. No caso do instrumento 
ser levantado na ‘Oficina dos Violinos & Cia.’, o locatário deve examinar o instrumento antes de sair. No caso 
de o instrumento se danificar no envio, o locatário dispõe de 24 horas após a receção do instrumento para 
informar acerca do tipo e extensão do estrago, se possível com fotografias. Após essas 24 horas, o custo da 
reparação de eventuais danos é assumido totalmente pelo locatário. Não realizamos envios de contrabaixos 
nem de qualquer instrumento para as Ilhas. Ao realizar o contrato, o locatário compromete-se a fornecer todos 
os dados que forem solicitados. 

 
2. NÃO É UM PROGRAMA DE ‘ALUGUER-PARA-COMPRAR’: O instrumento que vai alugar não está à venda e é 

propriedade da ‘Oficina dos Violinos & Cia.’. 
 

3. CRÉDITO DE ALUGUER: 100% das prestações pagas, acumuladas nos primeiros 12 meses* pode ser aplicado 
a favor da compra de um dos instrumentos e/ou arcos disponíveis para esse efeito na ‘Oficina dos Violinos 
& Cia.’, nos seguintes termos: 

 
3.1 Deve-se usar o Crédito de Aluguer, acumulado nos primeiros 12 meses*, até o máximo de 60 dias após o 

término do contrato. 
3.2 O Crédito de Aluguer pode ser usado para cobrir até 50% do custo de compra de um instrumento, arco 

e/ou conjunto. 

Adicionalmente: 

3.3 O máximo de 12 meses * (iniciais) do Crédito de Aluguer pode ser aplicado na compra, independentemente 
do tempo de duração do aluguer. 

3.4 Pode-se utilizar o montante que quiser do valor que acumulou no Crédito de Aluguer. Qualquer Crédito 
de Aluguer não utilizado é anulado na altura da compra. 

3.5 O Crédito de Aluguer acumulado pode ser trocado em qualquer altura apenas na aquisição de arcos, 
instrumentos, estojos/sacos ou conjuntos (Estojo/Saco, Arco, Instrumento e Resina) do nosso stock 
disponível para venda, de acordo com o ponto 3.2. 

3.6 O Crédito de Aluguer não pode ser combinado com outros descontos ou promoções. 
3.7 Os instrumentos adquiridos com base no crédito de aluguer não serão retomados no futuro. 
3.8 O Crédito de Aluguer acumulado é intransferível e não reembolsável. 
3.9 O Crédito de Aluguer de múltiplos contratos não pode ser combinado entre contratos dentro da mesma 

família ou um locatário com vários contratos. 
3.10 O valor do Plano de Proteção Opcional e outras taxas não acumulam para o Crédito de Aluguer. 

* Nos Violoncelos e Contrabaixos, este período é de 9 meses. 

4. RESPONSABILIDADE E MANUTENÇÃO: Um dos objetivos da Oficina dos Violinos & Cia. é ajudar os músicos, 
principalmente os iniciantes, a desenvolver bons hábitos de manutenção e utilização do seu instrumento. 
Todos os instrumentos são entregues em boas condições e prontos a tocar e é da responsabilidade do locatário 
mantê-lo em boas condições. 
O locatário assume total responsabilidade pelo conjunto alugado (Instrumento, Arco e Estojo), incluindo pagar 
100% dos custos de qualquer reparação, que danifique a estrutura ou correto uso do instrumento e/ou 
conjunto, exceto se adquirir o nosso Plano de Proteção Opcional (ver ponto 5). No caso do instrumento se 
encontrar severamente danificado, que se enquadre no caso da ‘Perda Total’, o locatário é responsável por 
pagar o valor total de venda ao público do instrumento, indicado no contrato, exceto se adquirir o nosso Plano 
de Proteção Opcional (ver ponto 5). No caso de roubo, furto ou perda do instrumento, o locatário é 
responsável pelo pagamento do valor total do preço de venda ao público do instrumento, indicado no 
contrato. É expressamente proibida a sublocação do instrumento. 
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O locatário assume igualmente a responsabilidade de manter o instrumento sempre em boas condições e 
limpo, trazendo-o à Oficina dos Violinos & Cia. para realizar a manutenção e ser avaliado, pelo menos 1 vez a 
cada 6 meses de duração de contrato. O valor mensal do aluguer e do plano de proteção não cobrem a 
substituição de consumíveis, como as crinas ou cordas. O locatário concorda na substituição das crinas ou das 
cordas, sempre que for necessário e aconselhado pelo Luthier, durante as visitas de manutenção. 
É expressamente proibido fazer qualquer marca definitiva no instrumento, como pintar ou gravar. Na altura 
da devolução do instrumento, quer por troca ou término do contrato, este deverá ser entregue limpo e livre 
de qualquer marca ou ajudas de aprendizagem, como autocolantes ou fita cola, sob a pena de ser cobrada 
uma taxa de 20,00€ para qualquer instrumento. 
 

5. PLANO DE PROTECÇÃO E TAXAS ADICIONAIS: Por uma taxa mensal suplementar, a Oficina dos Violinos & Cia. 
oferece o Plano de Proteção que reduz substancialmente o custo de eventuais reparações, resultantes de 
danos acidentais ou a substituição do instrumento nos casos de ‘Perda Total’. Note que este Plano de Proteção 
não é um seguro contra perda, roubo ou furto. Se adquirir o Plano de Proteção, a Oficina dos Violinos & Cia. 
cobre 60% do valor total de venda ao público do instrumento (nos casos de ‘Perda Total’) ou do valor 
orçamentado para a reparação (nos casos em que ainda existe reparação ao dano acidental) reduzindo, em 
ambos os casos, o valor a pagar por parte do locatário a 40%.  
 
A ‘Perda Total’ pode incluir não só, mas também, fendas ou rachas nos tampos superior, inferior e ilhargas, 
danos significativos no verniz e na voluta. Qualquer quebra da vara do arco é considerada ‘Perda Total’. 
Também é considerado ‘Perda Total’ qualquer reparação que seja possível de ser realizada, mas que supere o 
valor de venda ao público do instrumento. 
 
O ‘Plano de Proteção Oficina dos Violinos & Cia.’ não cobre roubo, furto ou perda. Recomendamos, por isso, 
que adicione o objeto de aluguer ao seu seguro pessoal ou de casa, para obter cobertura no caso de roubo, 
furto, perda ou até danos mais extensos. O ‘Plano de Proteção Oficina dos Violinos & Cia.’ Opcional não cobre 
cordas nem crinas, nem acumula para o Crédito de Aluguer. Todos os acessórios e consumíveis, como por 
exemplo queixeira, almofada, cordas, crinas, etc., ao necessitarem de troca por desgaste ou personalização 
são totalmente suportados pelo locatário. 
 
A ‘Oficina dos Violinos & Cia.’ repara, livre de encargos, todos os defeitos de fabrico ou defeitos dos materiais, 
com a exceção das crinas, das cordas e acessórios danificados por desgaste. A troca de crinas e cordas é 
considerado desgaste natural do uso e é sempre responsabilidade do locatário. 
 
Todas as reparações do instrumento alugado têm de ser feitas na ‘Oficina dos Violinos & Cia.’. Pode entregar 
o instrumento na loja ou solicitar a recolha onde quiser, pela nossa transportadora (MRW), ligando para 220 
921 641 ou 913 088 238 ou enviar como preferir, à sua responsabilidade. Os custos do transporte são 
totalmente suportados pelo locatário. No caso de nos solicitar a recolha, usufrui das nossas tarifas reduzidas 
de portes. Ao devolver um instrumento, quer por término de contrato, quer por mudança de tamanho ou 
nível, a condição do instrumento é avaliada e, se for determinado qualquer estrago, para além do normal uso 
ou desgaste, poderão ser cobradas taxas de reparação adicionais.  
 

6. TROCAS: O locatário pode trocar o instrumento alugado por um tamanho diferente e/ou para um nível 
diferente em qualquer altura. O locatário concorda em pagar qualquer aumento originado pelo upgrade do 
nível do instrumento. Todas as despesas resultantes do envio, neste caso, são da responsabilidade do 
locatário. O Crédito de Aluguer acumulado não será afetado nas trocas de tamanho e/ou nível no instrumento 
e passará a acumular sobre o novo valor, no caso do upgrade do nível do instrumento. Todas as trocas, 
incluindo tamanhos e/ou nível de qualidade são sempre sujeitas à disponibilidade de oferta na Oficina dos 
Violinos & Cia. 
 

7. RENOVAÇÕES: Este contrato é celebrado por uma duração inicial obrigatória de 3 meses e é renovado 
automaticamente no primeiro dia de cada mês. As prestações deverão ser cobradas até o instrumento retornar 
à ‘Oficina dos Violinos & Cia.’ 
 



3/4 
 

8. CAUÇÃO: será cobrado a título de caução, o pagamento correspondente a 2 (dois) meses de aluguer (excluindo 
o plano de proteção, se ativado), que será devolvida, com emissão de Nota de Crédito, no caso de rescisão 
voluntária deste contrato, desde que sejam cumpridas todas as cláusulas do mesmo. 
O pagamento do valor da caução deve ser efetuado em numerário, cartão de débito/crédito, através de 
referência Multibanco ou transferência bancária para o NIB PT50 0018 0003 4528 2985 020 15 Banco 
Santander Totta, no momento de entrega do instrumento ao locatário, juntamente com o pagamento do mês 
inicial de aluguer e do plano de proteção (se ativado). A referência Multibanco pode ser utilizada na zona de 
pagamento de serviços num terminal Multibanco ou através do Homebanking. Este método de pagamento 
dispensa o envio de comprovativo. 

 
9. TERMOS DE PAGAMENTO: o pagamento do primeiro mês de aluguer é cobrado no momento de entrega do 

instrumento ao locatário. Este pagamento pode ser efetuado em numerário, cartão de débito/crédito, através 
de referência Multibanco ou transferência bancária. No caso de envio do instrumento, este pagamento é 
efetuado por transferência bancária ou através da referência Multibanco gerada e enviada na fatura. A 
referência Multibanco pode ser utilizada na zona de pagamento de serviços num terminal Multibanco ou 
através do Homebanking. Este método de pagamento dispensa o envio de comprovativo.  
O pagamento das prestações seguintes é feito entre o 1º e 8º dia de cada mês e pode ser efetuado na ‘Oficina 
dos Violinos & Cia.’ dentro do horário de funcionamento (Terça a Sexta das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 
19h30 e Sábados das 10h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00), em numerário ou cartão de débito/crédito. Pode 
ainda efetuar estes pagamentos por transferência bancária para o NIB PT50 0018 0003 4528 2985 020 15 
Banco Santander Totta, com envio do respetivo comprovativo para o correio eletrónico: 
aluguer@oficinadosviolinos.pt. Se optar pelo pagamento por referência Multibanco, deverá solicitar o envio 
da fatura, no início de cada mês, onde irá ser gerada uma referência Multibanco única. 
Os pagamentos poderão ser efetuados mensalmente ou com a periodicidade que o locatário preferir 
(trimestral, semestral ou anualmente), desde que nos notifique para correta emissão da fatura. 
 
Para contratos que se iniciem até o dia 14, o pagamento a efetuar na entrega do instrumento será de 2 meses 
de caução + Plano de Proteção (de acordo com o ponto 8) + o valor total de aluguer do mês em que se inicia. 
Para contratos que se iniciem após o dia 15 do mesmo mês, o pagamento a efetuar na entrega do instrumento 
será de 2 meses de caução + Plano de Proteção (de acordo com o ponto 8) + 50% do valor total de aluguer 
desse mês. 
 

10. FATURAÇÃO: As faturas referentes a todo e qualquer pagamento relacionado com o contrato são emitidas 
após a confirmação do pagamento, nos pagamentos feitos entre o 1º e 8º dia de cada mês. Após o prazo 
estabelecido para os pagamentos (entre o 1º e 8º dia de cada mês) é enviada uma fatura para alertar o 
locatário do seu pagamento, após o qual, e depois de correta confirmação do pagamento, é emitido um recibo.  

 
11. INCUMPRIMENTOS: A Oficina dos Violinos & Cia. reserva-se o direito de reter definitivamente 50% do valor da 

caução nos casos de incumprimentos superiores a 30 dias (do 1º ao 8º dia do mês consecutivo). Nos casos de 
incumprimentos superiores a 60 dias (do 1º ao 8º dia do 2º mês consecutivo) o valor da caução retido 
definitivamente é de 100% e o contrato é cancelado imediatamente. O locatário deverá entregar 
imediatamente o instrumento. Para continuar a utilizar um instrumento, deverá realizar um contrato novo, 
perdendo todo e qualquer Crédito de Aluguer e Caução do contrato anterior. 
O locatário é responsável por todas as taxas de aluguer, incluindo todos os custos resultantes dos 
incumprimentos, mesmo após do término forçado do contrato. Estes custos podem incluir, não só, mas 
também: portes de envio/recolha, taxas com advogado/tribunal ou outros relacionados com a correta 
execução destes termos e condições. 
O incumprimento superior a 60 dias resulta no término imediato do contrato, na anulação de todo o Crédito 
de Aluguer acumulado e valor total da Caução. Após este prazo, e na ausência de contacto por parte do 
locatário, a Oficina dos Violinos & Cia. reserva-se o direito de tomar posse do instrumento em qualquer 
localização onde o instrumento esteja, com ou sem o conhecimento do locatário. 
No caso de incumprimento e não devolução do instrumento dentro deste prazo, o locatário é ainda 
responsável pelo pagamento do valor total do instrumento indicado no contrato. 
 

mailto:aluguer@oficinadosviolinos.pt.
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12. MUDANÇA DE CONTACTOS: No caso de mudança de morada, telefone ou email, o locatário concorda em 
contactar a ‘Oficina dos Violinos & Cia.’ pelos meios disponíveis, 220 921 641 e 913 088 238 ou 
aluguer@oficinadosviolinos.pt no prazo máximo de 10 dias, indicando os novos dados. 
 

13. EXCEÇÕES: A Oficina dos Violinos & Cia. reserva-se o direito de determinar, caso a caso, e em situações 
pontuais, exceções aos pontos contemplados nestes Termos e Condições. 

 
 
 

Simulação de pagamentos e incumprimentos para um aluguer de Violino 4/4 de nível I (10,00 €) com Plano 
de Proteção (5,00 €) 
 
Data de início de aluguer – 14 de Abril 
 
Pagamento inicial na entrega do instrumento – 2 meses de caução excluindo Plano de Proteção (20,00€) + 1 
mês de aluguer de Abril com PP incluído (10,00 € + 5,00€), totalizando 35,00 €. 
 
NOTA: Se o aluguer se iniciasse após dia 15 de Abril (inclusive) até ao final do mês, o valor do mês de aluguer 
reduz-se em 50%, mantendo o valor da caução e o Plano de Proteção de Abril (20,00€ + 5,00€ + 5,00€, 
totalizando 30,00€). 
 
Pagamentos seguintes – no mês seguinte, de 1 a 8 de Maio. (com a periodicidade que preferir, mensal, 
trimestral, semestral, etc.). Neste exemplo vamos assumir que é mensal, de dia 1 a 8 de cada mês. A 
fatura/recibo só é enviada após receber o comprovativo/pagamento. Nos casos em que o pagamento é 
efetuado por referência Multibanco, a fatura é enviada a cada início do mês, antes do pagamento e o recibo 
será emitido após o pagamento. 
 
Incumprimentos 
 

 Após o dia 8 de Maio – notificação por email, com envio de fatura com o valor do mês (10,00€ + 5,00€) 
Ao ser efetuado o pagamento é emitido o recibo e sai da situação de incumprimento; 
 

 Dia 1 a 8 de Junho (1 mês de incumprimento) – é retirado valor da caução correspondente a 1 mês, 
com notificação por email. Perde 50% da caução, restando 10,00€. Poderá continuar a alugar pagando  
o  mês de Junho, entre os dias 1 e 8, sai do incumprimento; 
 

 Dia 1 a 8 de Julho (2 meses de incumprimento) – se mantiver incumprimento (não efetuando o 
pagamento de Maio e Junho), é retirada a restante caução (10,00€) e o contrato é cancelado 
automaticamente, com a entrega/recolha imediata do instrumento. 
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