CORP Nº ASOF 01/2013

Condições de Locação

1. Como Efetuar Reservas;
Contate nossa Central de Reservas, através do 0800-701-7300 ou (11) 2246-4300 (para a grande São
Paulo) e informe os detalhes da reserva, como: nome do condutor, CDP – código corporativo da empresa
com a Hertz e CNPJ da empresa, forma de pagamento e data e horário de retirada e devolução.
Quando as reservas forem faturadas, por medidas de segurança, a autorização de faturamento deve ser
enviada via fax ou e-mail com domínio da empresa em questão, para a loja Hertz aonde foi solicitada a
reserva. Procedimento válido somente para as empresas autorizadas pela Hertz.
Observações Importantes:
 As reservas são garantidas até duas horas após o horário reservado, após este período, a reserva
poderá ser cancelada e o veículo ficar disponível para locação.
 Garantimos o grupo do veículo e não o modelo.

2. Condições Exigidas para Locação;
 O locatário deve ser maior de 19 anos e funcionário da empresa (verificar condições);
 Apresentar a carteira de habilitação nacional válida e emitida há mais de um ano;
 No caso de estrangeiros, deve apresentar o passaporte e habilitação válida;
 Cartão de crédito válido, com limite mínimo de R$ 700,00, para solicitação da pré-autorização e
posterior pagamentos de extras e/ou multas. (Somente será necessária a apresentação do cartão, quando o
pagamento não for faturado total para a empresa);
 Apresentar o crachá funcional da empresa;

3. Proteções ao veículo locado e a terceiros:
As tarifas apresentadas na tabela incluem:

A) Proteção LDW (ao veículo) com co-participação obrigatória:


R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para VEICULOS dos grupos A à D;



R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para VEICULOS dos grupos D4, demais grupos;
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20% do valor de mercado do veículo novo para os grupos P10 e W.



Para furtos em vias públicas a co-participação será cobrada em dobro.

B) Proteção a terceiros:


Cobertura até o limite de R$ 40.000,00 para danos materiais



Cobertura até o limite de R$ 40.000,00 para danos corporais.

As proteções somente serão válidas, caso não ocorra nenhuma infração das cláusulas contratuais do
Contrato Público de Locação de Veículos (que se encontra disponível para consulta, em todas as lojas
Hertz) e mediante apresentação do Boletim de Ocorrência, sem a apresentação do mesmo, as proteções
não se aplicam.

3.1 Proteções Adicionais;

PROTEÇÕES

COBERTURA

VALOR / DIÁRIA

LIS

Extensão da proteção a terceiros com cobertura de até
R$730.000,00 para danos pessoais e danos materiais.

R$ 11,00

PAI

Proteção pessoal por ocupante do veículo locado, com
cobertura de R$ 20.000,00 em caso de invalidez permanente
ou morte.

R$ 9,00

Obs: Os acessórios do carro não estão inclusos nas proteções.

C) Combustível:
Os veículos serão entregues com o tanque cheio e deverá ser devolvido com tanque cheio, caso seja
devolvido com o tanque incompleto, será cobrado o valor do combustível faltante acrescida da taxa de
abastecimento. A taxa de reabastecimento poderá ser consultada em nossas lojas.

D) Multas de Trânsito;
São de responsabilidade do locatário.

E) Formas de Pagamento;
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Faturado: O vencimento será para 15 dias após o encerramento do contrato. Quando o período
de locação for superior a um mês, o contrato será encerrado a cada 30 dias consecutivos. O
faturamento estará liberado, após recebimento da documentação e análise do departamento
financeiro.



Cartão de Crédito: Aceitamos os cartões de crédito das bandeiras: American Express,
Mastercard e Visa.

F) Outras informações:


Tarifas sujeitas a blackout em localidades e datas específicas. Consulte a Hertz para obter mais
informações.

F) Validade das Tarifas;


De 01/12/2012 a 30/11/2013



Os valores apresentados nesta proposta estão sujeitos à prorrogação ou alteração, sem
aviso prévio;

G) Serviços Adicionais;
 Motorista Monolíngüe: R$ 170,00 o período de 8 horas e R$ 36,00 cada hora extra.
 Motorista Bilíngüe: R$ 290,00 o período de 8 horas e R$ 60,00 cada hora extra.
 Assentos para Bebê: R$ 15,00/dia.
 Hertz Navegador – GPS: R$ 15,00/dia.

Observações sobre serviços adicionais:
-

Valores estão sujeitos à alteração, sem aviso prévio.

-

Consultar as cidades onde estes serviços estão disponíveis.
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