Condiçoes Contratuais:
Orçamento:
O Orçamento é válido por 1 mês após o seu envio, depois poderá estar sujeito
a alterações caso os valores das animações apresentadas sofram alterações;
Os valores apresentados em orçamento estão Isentos de IVA;
Podendo variar com aviso prévio de 15 dias;
A disponibilidade dos serviços esta sempre sujeita a confirmação.
Reserva:
Para efetuar uma reserva de serviços é necessário o pagamento de sinal,
correspondente a uma percentagem de 50% do valor total do contrato de
espectáculos, os karaokes são pagos no final, o contrato tem que ser assinado
por ambas as partes e o Original nos nossos serviços.
A Musikarisma reserva-se ao direito em caso de não pagamento da fatura até a
sua data limite, poderá cobrar 0,50€ por cada dia após a data de vencimento
da fatura. A reserva só é válida após a confirmação do pagamento do sinal
para outros eventos embora nos Karaokes esse sinal não existe e o contrato
assinado com o original nos nossos serviços, outros casos será estudado caso
a caso.
Se efetuar a reserva de serviços em que utilize com método de pagamento a
transferência bancaria ou cheque, a reserva só passara a efetiva após a
confirmação da transferência ou do pagamento num prazo máximo de 8 dias.
Nos pagamentos por Multibanco – Entidade e Referência será cobrada a taxa
de 1€ no valor final da fatura para custos administrativos com o serviço e a
reserva passara a efetiva no prazo de 24 a 48 horas.
Pagamento final:
O pagamento final dos 50% deverá ser liquidado em numerário no final do
evento (Num evento de 2 Dias ou mais os restantes 50% deveram ser
liquidados no final do evento do 1º dia).
Nos karaokes o pagamento da fatura é realizado em numerário no final do
mesmo.
Cancelamento:
O cancelamento do contrato com devolução do sinal não se efetuará;
O cancelamento do contrato implica o pagamento em dobro do valor expresso
no contrato;
O contrato não sendo assinado e entregue o original nos nossos serviços até
ao prazo máximo de 10 dias úteis antes do evento e o cliente tenha efetuado o
pagamento, não se efetuara a realização do evento sem o devido
licenciamento e não será feita a devolução do valor pago.
O serviço sendo cancelado a meio da prestação do mesmo por parte do cliente
este terá que pagar a totalidade da fatura do serviço.

Refeições:
A alimentação deve ser fornecida pelo cliente não estando incluída nos valores;
Serviços com a duração inferior a 1h não necessitam de alimentação;
Caso não seja possível fornecer a refeição, a Musikarisma terá que cobrar 25€
por cada técnico
Alojamento:
No orçamento enviado não esta contemplada a despesa do alojamento, com
tudo, caso o serviço de DJ e os restantes serviços sem limite de horário, em
que o serviço poderá ser necessário acrescentar esta despesa no valor do
orçamento.
Outras condições:
No caso de insuficiência ou instabilidade da corrente eléctrica no local do
evento em que possa inviabilizar a realização de todo ou parte do mesmo não
nos responsabilizaremos e se a instabilidade da corrente causar danos no
material o cliente será o responsável por pagar o prejuízo que a Musikarisma
tiver.
Garantimos que tudo faremos para que não exista inviabilização no serviço
devido a este factor;
Caso o cliente não cumpra o horário pré definido para o início do espectáculo
ou atuação, ultrapassando a tolerância de 1h, não garantimos a totalidade do
horário do serviço contratado;
Salvo indicação em contrario e decidida por escrito no dia da assinatura do
contrato em que o cliente autoriza e aprova graciosamente a Musikarisma que
utilize as fotografias ou os vídeos em que contenham os seus rostos ou seu
corpo na totalidade e parcial no nosso portal;
Caso algum destes pontos não sejam cumpridos a Musikarisma reserva-se ao
direito de não prestar qualquer serviço não havendo lugar a qualquer
reclamação ou rembolso.
Outras situações serão prontamente resolvidas e decididas pela Musikarisma,
não havendo lugar a reclamação nem a impugnação.
Em caso de incumprimento do pagamento da fatura será accionado o nosso
Dep. Contencioso para a cobrança judicial do valor da fatura, com juros de
mora pagamento, custos administrativos, custos judiciais e os Honorários do
nosso Dep. Contencioso e do(a) Solicitador(a) de Execução Fiscal.
Em caso de litígio o Tribunal competente será o Tribunal Judicial da Comarca
do Baixo Vouga – Aveiro, ou se a Musikarisma Associação o intender será o
Tribunal da Comarca do domicílio do Titular sem prejuízo da competência dos
meios extrajudiciais existentes para resoluções de conflitos de consumo, que
se encontram dependentes da natureza das partes.
Os dados pessoais serão registados na nossa Base de Dados e não serão
cedidos a terceiros sem consentimento por escrito nos nossos serviços dos
seus titulares

