Sucy n Si Atelier, CNPJ 18146694/0001-35, empresa especializada em confecções e aluguéis de
trajes para eventos, com sede na Rua Jornalista Luiz Eduardo Lobo, nº10 - casa 48 - Condomínio
Antônio Houaiss, CEP: 22.783-410, doravante denominada LOCADOR(A), neste ato representada por
esta supra e do outro,
NOME:
( RG :
),(CPF:
),(TELEFONE :
),(CELULAR :
)
Residente à
Bairro:
Cidade:
EMAIL
,doravante denominado de LOCADOR(A) , resolvem celebrar o presente contrato de locação com as
cláusulas e condições seguintes:
Cláusula 01 - Objeto do contrato: O objeto do presente contrato é a locação de artigos do vestuário;
Cláusula 02 - Prazo: A locação terá INÍCIO em
/
/
e TÉRMINO em
/
/
.
Cláusula 03 - Entrega do produto:
O horário de funcionamento da loja é:
SEGUNDA-FEIRA à SEXTA-FEIRA das 08:00 às 20:00 hs
SÁBADO das 08:00 às 18:00 hs;
Cláusula 04 - Responsabilidade do uso: A empresa não se responsabilizará pelos trajes que não
forem retirados no dia e hora estabelecidos nas Cláusulas 02 e 03;
Cláusula 05 - Devolução do produto: O traje alugado deverá ser devolvido dentro do horário de
funcionamento da loja na data esta belecida na Cláusula 02;
Cláusula 06 - Responsabilidade do uso: O Sucy n Si Atelier se compromete a entregar o produto em
perfeito estado de conservação e uso. O Sucy n Si Atelier lava e mantém cada produto com o maior
cuidado, mas a responsabilidade do us o do produto é do LOCADOR(A).
O LOCADOR(A) concorda em cuidar dos produtos com muito cuidado, como se fossem seus. O
LOCADOR(A) é responsável pela destruição, perda ou danos do(s) produto(s) devido a furto, roubo,
desaparecimento misterioso, fogo, manchas grandes ou qualquer outra causa, que não um desgaste
normal. Desgaste normal abrange manchas removíveis, zíper preso e falta de alguns paetês/contas.
O LOCADOR(A) se responsabiliza por não lavar nenhuma peça.O Sucy n Si Atelier tomará conta desta
operação. Caso o objeto seja devolvido com excesso de sujeira ou mancha, será cobrada uma taxa
de R$ 10,00 ( dez reais) para lavagem da peça .
Cláusula 07 - Danos aos produtos : Se houver qualquer dano no traje alugado, a Locatária se
responsabilizará por ele de acordo com as condições abaixo:
1. Dano reparável - Será cobrado o preço de reparação do produto, conforme o critério do Sucy n Si
Atelier, até o valor de 1 (um) x o aluguel deste.
2. Dano irreparável ou peça faltante – Será cobrado o valor de reposição do produto, conforme o
critério do Sucy n Si Atelier, até 05 (cinco vezes)o valor do aluguel de cada peça danificada.
Cláusula 08 - Atraso na dev olução do produto : A não devolução no pra zo estabelecido na Cláusula
02, será cobrado o valor de 10% do valor do aluguel para cada dia de atraso.
Cláusula 09 - Extensão do período de aluguel :Se for ultrapassada a data prevista como a da entrega,
o LOCA DOR(A) pagará um novo aluguel, e caso o traje já esteja locado o mesmo terá que ressarcir o
valor da locação à empresa;
Cláusula 10 - Extravio do produto: A não devolução de algumas peças serão cobradas
separadamente;
Cláusula 11 - Cancelamento de aluguel: O LOCADOR(A) pode cancelar o seu pedido de produtos
antes de sete (7) dias de antecedência da data de entrega solicitada na reserva,sujeitos às taxas de
cancelamento descritas abaixo:
1. Para cancelamentos antes de 10 (dez)dias ou mais dias de antecedência da data de entrega
solicitada,

não será cobrada nenhuma taxa de cancelamento.
2. Para cancelamentos que tenham menos de 10 (dez) dias de antecedência da data de entrega, o
cancelamento de seu pedido gerará um voucher de crédito para futuros aluguéis no Sucy n Si Atelier,
não haverá devolução do valor pago. Não é permitida a troca d o traje, após a da data da locação .
Cláusula 12 - Compromisso: A Empresa se compromete a entregar o traje lavado e passado e em
perfeito estado de conservação e uso, na data estabelecida na cláusula 03 .
E por estarem justos e acordados, firma o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ficando eleito o Fórum desta Comarca para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.
Abaixo, Relação dos Produtos Locados:
============================================================== .

QTD

DESCRIÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO:

( ) DINHEIRO

( ) DEPÓSITO

SINAL: R$

DATA

/

/

ENTREGA: R$

DATA

/

/

Rio de Janeiro,

de

de 20

.

Declaro que recebi o produto locado em perfeito estado de conservação:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

