
 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMO DIVE LOCKER 
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CONTRATO | REGULAMENTO 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Assinatura deste é referente à serviços de armazenamento de equipamentos para mergulho / dive 
locker, exclusivamente prestados por: 

 
KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 20.937.319/0001-55 

1. VALORES E PAGAMENTOS: 
 

a. Os pacotes têm valores pré fixados e não poderão ser flexibilizados, nem negociados 
com desconto. 
 

b. O valor da mensalidade deverá ser inteiramente revertido em serviços oferecidos pela 
empresa Kia ora dive | Archangelus Brasil treinamentos e serviços ltda. 

 
c. O valor e os benefícios são pessoais e intransferíveis. 

 
d. O valor das mensalidades são pagos à vencer. 

 
e. A primeira mensalidade tem como forma de depósito o valor em dobro que será 

revertido em crédito ou reembolsado ao cliente em caso de término de contrato. 
 

i. Em caso de quebra de contrato ou inadimplência que cheguem ao total de 20 
(vinte) dias, os equipametos serão retornados ao cliente e o depósito será 
revertido para os custos da Kia ora dive | Archangelus Brasil treinamentos e 
serviços ltda. 

 
f. O cliente tem até 30 (trinta) dias corridos para o uso do crédito da mensalidade, 

contanto a partir do dia do pagamento. 
 

g. Em caso de inadimplência, o pacote de benefícios se encerra e só volta a valer com 
a regularização da mensalidade ou término do contrato tendo um prazo de 20 (vinte) 
dias após data de vencimento. Os créditos já pagos e ainda não revertidos se mantêm 
disponíveis ao cliente. 

 
h. O valor de descontos não é acumulativo, sendo eles aplicados com a mesma taxa ao 

longo de todos os meses de assinatura do plano escolhido. 
 

i. Os valores referentes à assinatura não podem ser descontados diretamente em 
fornecedores e parceiros da empresa, sendo válidos apenas nas atividades 
promovidas pela Kia ora dive | Archangelus Brasil treinamentos e serviços ltda. 

 
2. PRAZOS E CARÊNCIA 
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a. O cliente pode solicitar o cancelamento da assinatura de seu plano a qualquer 
momento. 
 

b. Período mínimo de carência dos planos é de 120 (cento e vinte) dias. 
 

c. Caso o cliente opte pelo cancelamento da assinatura no mês corrente, sendo ela já 
paga, o reembolso será efetuado em até 30 (trinta) dias após a solicitação de 
cancelamento. 

 
3. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
a. Cada serviço agendado com o crédito da assinatura mantém o seu prazo para 

cancelamento conforme protocolos internos da empresa. 
i. saídas de mergulho: 48h (quarenta e oito horas) antes da operação. 
ii. Viagens – Prazos estipulados em contrato de cada destino. 
iii. Aluguel de equipamentos – 48h (quarenta e oito horas) antes do dia da 

operação. 
 

4. VIAGENS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS: 
 

a. O cliente pode utilizar o valor de desconto em pacotes de viagens adquiridos a partir 
do dia da assinatura. 
 

b. Os descontos em viagens são válidos apenas para pacotes vendidos pela Kia ora 
dive | Archangelus Brasil treinamentos e serviços ltda.  

 
c. Os descontos em viagens são pessoais e intransferíveis.  

 
5. PLANO KIA ORA DIVE LOCKER OU SERVIÇO DE LOCKER BÁSICO: 

 
a. Itens que poderão ser armazenados pela KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL 

TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.: 
i. 01 (um) Roupa de mergulho  
ii. 01 (um) Colete equilibrador com asa integrada 
iii. 01 (um) Célula extra para asa 
iv. 01 (um) Regulador completo com bolsa e chapéus de bruxa, 1º estágio, fonte 

auxiliar de ar, mangueira de inflador e console (a ser especificado e 
documentado qual o tipo de console e o quais os itens nele inclusos) 

v. 01 (um) Par de nadadeiras 
vi. 01 (um) Par de botas 
vii. 01 (um) Máscara 
viii. 01 (um) Snorkel 

Caso o cliente queira armazenar mais itens do que o do este pacote, ele pode contratar itens extra 
ao seu contrato por R$ 40.00 (quarenta reais) cada item por mês. 

 
Itens que poderão ser armazenados com custo extra e pré estabelecidos pela KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.: 
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a. Computadores 
b. Sensores 
c. Bússola 
d. Faca 
e. Spool 
f. Carretilhas 
g. Deco-marker 
h. Lanternas 

 
Itens que NÃO poderão ser armazenados com custo extra e pré estabelecidos pela KIA ORA DIVE 
| ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.: 
 

a. Ferramentas 
b. Miudezas ou  equipamentos não próprios para armazenamento 

 
5.1 O serviço neste contrato contempla: 

 
5.1.1 Armazenamento em local ventilado, limpo, trancado, detetizado e assegurado. 

 
5.1.2 Limpeza / Lavagem / Higienização. 
 
5.1.3 Manutenção básica (revisão de vazamentos, revisão de pressão primária e 

secundária, revisão de tiras e presilhas de nadadeira, revisão de zíper de 
bota/bolsa/roupa. 

 
5.1.4 Transporte para operação da KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL 

TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. no estado do Rio de Janeiro. 
 
5.1.5 Até 2 (dois) traslados (ida e volta) para residência do cliente no mês corrente do plano 

escolhido, não acumulativos. 
 

5.1.5.1 A cobertura gratuita de 2 (dois) traslados ao mês não é acumulativa, e 
promocional podendo ser alterada com aviso prévio da KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. E só será 
válida para os seguintes pontos na cidade do Rio de Janeiro: Zona Sul, Zona 
Oeste (Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Barra de 
Guaratiba), outros bairros deverão ser consultado o valor do frete adicional. 

 
6 REGRAS GERAIS DO DIVE LOCKER 

 
a. O cliente deve avisar à KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA 48h (quarenta e oito horas) antes da véspera da operação da Kia ora dive 
ou de um traslado para sua residência. 
 

b. Nenhum item enviado por engano na bolsa ou caixa ou case pelo cliente é de 
responsabilidade da KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA. 
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c. Caso o cliente queira usar seus equipamentos sem ser em operação da KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ele deve avisar 48h 
(quarenta e oito horas) antes do dia da véspera da retirada. 
 

d. A retirada e devolução no caso item 6. c. deve ser realizada em horário de expediente 10 
(dez) da manhã às 18 (dezoito) horas e com agendamento prévio conforme item 6.c. 
 

e. A retirada e devolução no caso item 6. c. poderá ser realizada utilizando serviços como “Uber 
flash”, “99” ou similares, por conta do cliente. 
 

f. Como pelo item 6. e. a KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA lembra que neste plano o cliente possue até 4 (quatro) traslados por mês 
não acumulativos dentro dos limites da cidade do Rio de Janeiro. 
 

g. O cliente deve entregar seu equipamento com bolsa ou box ou case e cabide para o 
armazenamento de suas roupas de mergulho e de seu colete equilibrador. Caso não possua, 
o mesmo será cobrado em taxa única sem reembolso ao término ou quebra do contrato; 
 

I. Cabide para colete equilibrador R$ 65.00 (seisssenta e cinco reais) 
II. Cabide para roupas de mergulho R$ 69.00 (seissenta e nove reais) 

 
h. Caso haja algum incidente com o material na lavagem ou transporte é de responsabilidade 

da KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 
Realizar o reparo. 
 

i. O Staff / funcionário responsável pela operação deve revisar o equipamento antes de 
recebê-lo após e a operação. 
 

I. Um check list será realizado sempre que o equipamento for enviado ou entregue ao 
cliente, assinado e fotografado pelo cliente e pelo representante da KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 
 

j. A limpeza e higienização dos equipamentos deve ser realizada pela KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. após o uso ou caso sem 
uso a a mais 2 (dois) meses, o equipamento será sujeito a reverificação, lavagem, 
higienização e secagem, neste caso o cliente deverá realizar um requerimento a KIA ORA 
DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Com no mínimo 5 
(cinco) dias antes da entrega ou da retirada do equipamento, substituindo os items 6. a. e 6. 
c.  
 

k. A revisão dos equipamentos: reguladores (pressão primária e secundária) após o uso ou a 
cada 4 (quatro) meses sem uso. A revisão das tiras e presilhas: a cada uso ou cada 4 (quatro) 
meses sem uso. 
 

l. Revisão de zipers a cada uso ou a cada 2 (dois) meses sem uso. 
 

m. Caso o cliente não pague a mensalidade, ele deve ser avisado no primeiro dia útil após o 
vencimento e uma semana após o vencimento (2X (duas vezes) pela KIA ORA DIVE | 



 

 

Rua Santo Alexandre, 36, Tanque – Jacarepaguá - Rio de Janeiro, RJ 22725640 
 +55 21 97018-0298 | +55 21 97588 2411 | +55 21 96448-9226 | www.kiaoradive.com.br | www.archangelusgroup.com 

Copyright © Kia ora dive | 2019-2021 All Rights Reserved | Copyright © Archangelus Brasil Treinamentos e Serviços Ltda | 2014-2021 All Rights Reserved 

ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.) e na terceira tem uma 
semana para retirada do material. 
 

n. Caso o equipamento não seja retirado no prazo, será cobrado uma multa no valor de 50%  
(cinquenta porcento) da mensalidade e será entregue no endereço do cadastro e a entrega 
será efetuada e cobrada ao cliente o valor do frete deste. 
 

o. Caso o equipamento seja roubado ou furtado nos poderes da KIA ORA DIVE | 
ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., o mesmo deve ser 
recomprado igual ou similar no mesmo estado ou similar que o equipamento se apresentava 
 

p. Duração do contrato: bilateral – cancelamento de ambas as partes a qualquer momento. 
 

q. O cliente pode substituir os itens armazenados, atualizando seu inventário. 
 

Ciente e aceito os termos e condições acima descritas. 

Rio de Janeiro, ____ de ___________20___ 

 

   
Assinatura do Cliente  Assinatura do representante da  

KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL 
TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

 
   

Nome completo do cliente em letras de forma e legível  Nome completo do representante em letras de forma e legível 

 

 

Nota final: Para validação deste contrato 2 vias deverão ser assinadas (1 (uma) via para o cliente 
e outra para KIA ORA DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA) e 
todas as páginas deste (excluindo esta) deverão possuir a rúbrica do representante da KIA ORA 
DIVE | ARCHANGELUS BRASIL TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e do cliente e em anexo a 
cópia legível do documento de identidade (RG, CNH ou Passaporte) do cliente. 

 

************************************************************************************************************* 

FINAL DE CONTRATO 

 


