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Clube Futebol Benfica

Aluguer de campos de padel

        Horário normal 18h-22h   Horário Low Cost- dias úteis 7h-18h*

 1 hora         5,50 €      4,00 €
 1,5 hora         8,25 €      6,00 €
 Pack 6 horas        30,00 €      18,00 €
 Pack 12 horas        55,00 €      36,00 €
 *fins de semana e feriados das 13h às 18 h

Condições de campos

taxa de iluminação: 1€
preços são por pessoa, um jogo implica 4 jogadores e o aluguer de um campo
obriga ao pagamento de 4 jogadores
evolução de horário: 1,5€/h ( voucher low cost utilizado em horário normal)

Condições gerais
aberto das 7h às 22h
cacifos e balnearios incluidos no preço
inclui seguro de acidentes pessoais dentro dos campos
aluguer de raquete : 2,0€ /h
aluguer de 3 bolas : 0,5€/h
por cada bola perdida: 1,0€
validade do pack é de 60 dias
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Clube Futebol Benfica

Aulas de Padel Individuais    

 1 hora        35,00€ 
 Pack 5 horas       160,00€
 Pack 10 horas       300,00€ 

Aulas de Padel em Grupo | Adultos
        
 1 x semana (dia fixo)     45,00€|mês (min. 3 alunos)
 2 x semana (dias fixos)     75,00€|mês (min. 3 alunos)

Aulas de Padel em Grupo | Crianças
        
 1 x semana (dia fixo)     20,00€|mês (min. 5 alunos)
 2 x semana (dias fixos)     35,00€|mês (min. 5 alunos)

Condições particulares
Nas aulas a taxa de iluminação é de 2,0€ a dividir pelo numero de alunos

Pagamentos
Pagamentos por tranferência bancária para a conta ….
os pagamentos são efetuados antes do respetivo serviço
os preços são por pessoa e incluem IVA à taxa legal em vigor
ao comprar um serviço, o utilizador está a confirmar ter lido e aceite o Regulamento de Utilização
os serviços são pessoais e intransmissiveis e estão sujeitos a disponibilidade

Condições gerais
aulas de adultos- máximo 4 alunos
aulas de crianças- máximo 7 alunos (idades de 6 a 12 anos)
aulas sujeitas a marcação prévia com 48 horas de antecedência


