TERMOS E CONDIÇÕES DE USO UNIDAS ALUGUEL MENSAL

Para alugar um veículo na Unidas, você deverá:
•

Apresentar um documento de identidade e CPF. A apresentação do RG ou CNH
original que contenha o número do CPF dispensa a apresentação deste.

•

Apresentar cartão de crédito nominal, para a operação de pré-autorização e
pagamento, e ter as suas informações e análise de crédito aprovadas pela
Unidas. Não serão aceitos cartões de débito, pré-pago ou virtuais para operação
de pré-autorização.

•

Para conduzir o veículo locado, deverá ser apresentada a Carteira Nacional de
Habilitação válida e emitida em território nacional.

•

Caso o cliente não preencha o perfil exigido, poderá indicar um condutor. Neste
caso, o cliente tem ciência e concorda que deverá abster-se de conduzir o veículo
locado e que assumirá todas as responsabilidades pelos atos praticados pela
pessoa por ele indicada.

•

A regra para locação de veículos a estrangeiros deve ser consultada na loja de
retirada do veículo.

Condições de Uso
•

O período mínimo de locação é de 31 (trinta e uma) diárias de 24 (vinte e quatro)
horas, e o período máximo são de 359 (trezentas e cinquenta e nove) diárias.

•

Para locações mensais, as franquias de quilometragem podem variar entre 1.000
(hum mil) e 5.000 (cinco mil) quilômetros. Será cobrado um valor para cada
quilômetro excedido conforme tabela vigente definida pela Locadora, bem como
resumo da reserva realizada no site.

•

O cliente pode nomear até 4 (quatro) motoristas adicionais, implicando no
pagamento do valor mensal vigente do produto.

•

A devolução de veículo em outra loja será permitida somente com a autorização
da loja de origem e o pagamento do respectivo valor de retorno.

•

Caso o veículo do grupo escolhido no ato da reserva não esteja disponível no dia
da retirada, a Unidas disponibilizará outro veículo de um grupo superior. Nesse
caso, os valores das mensalidades de locação e das mensalidades de proteção
cobradas serão correspondentes ao veículo escolhido no ato da reserva e
indisponível no momento da retirada.

•

O pagamento da locação deverá ser realizado no momento de abertura do
contrato.

•

Em caso de devolução antecipada do veículo, o cliente concorda que, se o
cancelamento ocorrer no primeiro mês de vigência, não ocorrerá à devolução
pro rata do valor da locação mensal do respectivo mês de devolução. A partir
do segundo mês de vigência, os valores serão devolvidos proporcionalmente ao
período de utilização do veículo.
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•

O produto Unidas aluguel mensal já inclui no valor da locação as proteções:
parcial (PP) e de terceiros (PT). Os valores das proteções, participação obrigatória
e etc. estão descritos no Tarifário Unidas, disponível pelo site e lojas da Unidas.

•

Esse produto não poderá ser contratado por pessoas jurídicas,
agências/operadores de turismo e motoristas de aplicativos de transporte.

Versão Outubro/2018

2

