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Proc. de reclomoçÕo n."1442120

Reclomonte: Vosselin Vossilev. \t
)lúlqu
L4L\

19u
Reclomodo: Goldhire Portugol, Sociedode Unipessool, Ldo. (lnier Rent Cor

Rentol).
Objeto: incumprimento de controto de oluguer de veículo, boseodo no

focto de ter sido cobrodo um volor superior oo iniciolmente controtodo.
Pedidos: condenoçÕo do Reclomodo no pogomento da quontio de

€498,99 (quotrocentos e novento e oito euros e novento e nove cêntimos).

Volor: <498,99 (quotrocentos e novento e oito euros e novento e nove
cêntimos).

Frustrqdo q tentotivo de concilioçõo, por folto de comporêncio do
Reclomonte, o processo prosseguiu poro julgomento, tendo o Reclomodo
opresentodo, entretonto, contestoçÕo, onde impugnou o matérÍo de focto
olegodo pelo Reclomonte, justificondo o quontio cobrodo, poro olém do volor
do oluguer do veículo controtodo pelo Reclomonte com o empreso Autoeurope,
com outros serviços por este solicitodos ou presiodos o esie, o sober:

. umo toxo suplementor de serviço de ceroporto, no volor de €32,00,
o o penolizoçõo devido pelo entrego do veículo oo reclomonte foro

do horório de serviço controtodo, no volor de €32,79,
. o substituiçÕo do veículo controtodo por um veículo de cotegorio

superior, no volor de €32,79,
o o controtoçõo de um seguro de coberturo totol, no volor totol de

€257,38,
. o goronÌio do pogomento do combustível fornecido, no volor de

€52,46, e
. o controÌoçÕo do serviço de entrego, no volor de €B,ló,

ocrescentondo que estes dois últimos dois volores forom devolvidos oo
reclomonte.

Procedeu-se ò reolizoÇõo do oudiêncio de discussÕo e julgomento, sem o
presenço de quolquer dcs portes, porque optorom por nõo estorem presentes,
nem se fozerem representor, e sem produçÕo de quolquer provo.

Com interesse poro o decisÕo do couso ficorom provodos os seguintes
foctos:

A. No dio I 5.07.2019, o Reclomonte reservou e pogou 348,95 (lrezentos e
quorento e oito euros e novento e cinco cêntimos) pelo oluguer de um
outomóvel poro os férios no Modeiro, otrovés do site
wvwv.outoeurope.nl, que pogou diretomente com o cortõo de crédito,
com o voucher EU 16729299.
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B. O voo do Reclomonte otrosou e este ligou poro o bolcõo do reclomodo
de formo o ficor com o corro pogo.

C. O Reclomonte foi informodo que chegorio depois do horório do
expediente, pelo que de formo o ter um funcionório ò espero terio de
pogor o quontío de €40,00 (quorento euros) odÍcionois, o que o
reclomonte oceitou.

D. Depois, no bolcõo do Rreclomodo, o reclomonte pogou o quontio de
498,99 (quotrocentos e novento e oito euros e noventq e nove
cêntimos).

E. A quontio referido em D. foi cobrodo pelo prestoçÕo dos seguintes
serviços extros:

i. suplemento serviço oeroporto, no volor de €32,00;
ii. upgrode, no volor de €32,79;
iii. coberturo super relox, no volor de €204,92;
iv. depósíto em cortÕo de débito, no volor de €52,46;
v. smort refurn, no volor de €B,ló;
vi. coberturo mego relox, no volor de €45,90;
vii. levontomento foro do horório, no volor de €32,79.

F. Sobre o qucntio referido em D. ocrescem 22% de impostos, no volor de
€89,98.

G. As quontios referidos nos ols. iv. e v. do ol. E.) forom devolvidos oo
reclomonte.

NÕo se provou que:
o O reclomonte ochou que hovio um mol-entendido no

comunicoçÕo e que o dinheiro referido D. serio devolvido pelo
reclcmodo oo dor conto que o cobronço do serviço tinho sido
pogo duos vezes.

FundomentoçÕo do motério de focto:
A motério de focto descrito nos ols. A) o C) foi dodo como provodo por ter

sido oceite, por confissÕo, pelo reclomodo.
A restqnte mqtério de focto foi dqdo como provodo porque, no fqlto de

outro provo que deverio ter sido opresentodo pelo reclomonie, nomeodomente
o teor do controto que estobeleceu com o outoeurope, o documento de fls. 2ó
dos outos, opresentodo pelo próprio reclomonte, descrevem de formo explícito
serviços prestodos e solicitodos oo Reclomonte Ò Reclomodo que vÕo poro olém
do simples oluguer do veículo, troduzido no uso e desgoste noturol de um
outomóvel, ou sejo, poro olém de usor o veículo e desgostó-lo pelo seu uso, o
reclomonte nÕo poderó deixor de sober que tem de pogor o serviço que lhe é
prestodo pelo focto de o veículo lhe ter sido entregue poro olém do horório de
serviço do empreso, volor que oté oceitou, que é devido umo foxo pelo focio de
levontor um veículo no oeroporto e que o circuloçõo de um veículo implico um
seguro, que pode incluir os próprios donos que o conduior provoque no veículo
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olugodo, seguro esse que é sempre superior
donos provocodos o terceiros.

oo vCIlor do seguro que cobre os

Assim, nenhumo provo foi opresentodo pelo Reclomonte que demonstre
que estes serviços extros forom pogos Ò outoeurope ou que forom controtodos
com esto empreso, pelo que teremos de concluir que o pogomento ò
outoeurope se limitou oo oluguer do veículo e, quiçó, oo seguro de circuloçõo
contro terceiros, e, nesso medido, os serviços extro prestodos pelo Reclomodo
teriom de ser cobrodos e pogos o esto.

FundomentoçÕo de direÍto:
Do focticidode opurodo resulto que os portes celebrorom um controto de

oluguer de veículo outomóvel, no cumprimento do quol o reclomodo entregou
oo reclomonte um veículo, poro que esie o usosse e fruísse, restituindo-lho no
termo do prozo controtodo, medionte o pogomento de um volor estobelecido
no controto.

Tendo em consideroçõo o princípio do liberdode controtuol, no veriente
do liberdode de conformoçõo dos controtos, consogrodo no ortigo 405o do Cód.
Civil, os controtos regem-se pelos suos clóusulos controtuois porticulores e geroÍs,
desde que nÕo sejom contrórios o normos imperotivos, pelos normos gerois dos
controtos, e oindo pelos ortigos i022o e seg. do Cód. Civil, no porte em que
dispõem sobre o locoçõo de coisos móveis.

Regime do ocesso e exercício do otividode de oluguer de veículos de
possogeiros sem condutor, designodo por rent-o-cor, estó previsto no Decreto-Lei
n.ol8112012, de ó de ogosto.

De ocordo com o ortigo 9o deste diplomo legol, o controto de oluguer de
veículos de possogeiros sem condutor (1) é reduzido q escrito e ossinodô pelos
portes controtontes, devendo existir sempre um exemplor em português; (2) esse
controto é numerodo sequenciolmente e feito em duplicodo, sendo o originol
conservodo pelo locodor e o duplicodo entregue oo locotório; (3) desse controto
constom, de formo cloro, precÍso e com coroteres legíveis: o) o ídentificoçÕo dos
portes; b) o identificoçÕo do veículo olugodo; c) o preço o pogor, com descriçõo
de lodos os seus componentes fixos e vorióveis ou. quondo nõo for possível
indicor o preço exolo. o mélodo de cólculo do preço e o volor lolol expeclóvel.
bem como mençõo do imposlo oplicóvel; d) os importôncios recebidos pelo
locodor o iítulo de couçÕo; e) os serviços comptemenlores convencionodos.
respelivo preço e condições. e, lrolqndo-se de seguros, qs suos coberluros e
exclusões; f) o doto e locol do início e fim do oluguer, bem como os condições c
observor pelo locotÓrio oquondo do entrego do veículo no termo do controto; g)
o nome, endereço e número de telefone do serviço de ossistêncio.

Oro, do motério dodo como provodo nõo resulto quolquer vício formol ou
substonciol do controto celebrodo enïre os porÌes, nem que o Reclomonte tenho
pogo duplomenie o volor do oluguer do veículo, resulto, outrossim, que o
Reclqmonte pogou ò <rutoeurope o volor do oluguer do veículo e pogou Ò
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Reclomodo o volor de servÍços extros oo oluguer do veículo, relocionodos com o
receçÕo tordio do veículo e o respetivo seguro.

Assim, entendemos que o Reclomonte nÕo tem quolquer rozÕo no suo
exposiçõo.

DecisÕo:
Pelo exposto, julgo totolmente improcedente o presente reclomoçõo e, em

consequêncio, obsolvo o Reclomodo Goldhire Portugol, Sociedade Unipessool,
Ldo. (lnter Rent Cor Rentol) do pedido contro si formulodo pelo Reclomonte
Vesselin Vossilev.

Sem custos.
Notifique.
*

Fun

Filipe orte Freitos
(Juiz rbitro)

oro
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