ADVENTURE MOTOR HOMES

Tabela de valores e demais informações - FURGÃO PARA ATÉ 3 PESSOAS
Requisitos e informações sobre locações:
1-O Condutor: CNH categoria B. Necessário ter no mínimo 5 anos de habilitação. 1.1 CNH dentro do prazo de validade e sem solicitação de suspensão.
1.2 O Locatário poderá apresentar ao Locador mais 1 motorista, devidamente habilitado e dentro das características acima citadas.
2-O Motor home: O mesmo será entregue com a documentação em dia e regular. Será totalmente revisado a parte de mecânica e da casa. 2.1 Será entregue um manual explicativo sobre todo o funcionamento do Motor home, e eventuais danos causados por uso indevido, serão cobrados do Locador no momento da devolução. 2.2 Todos os motor homes serão entregues com utensílios de cozinha e camping, que serão conferidos na entrega e devolução do
veículo. 2.3 Roupas de cama são fornecidas a cum custo adicional 2.4 Roupas de banho são de responsabilidade do cliente.
3-Acomodação: Trabalhamos com 2 modelos para locação, um modelo para até 3 pessoas (1 cama de casal e 1 cama de solteiro para criança) e outro
modelo para até 4 pessoas (1 cama de casal e 2 camas de solteiro, sendo 1 adulto e 1 criança). 3.1 É expressamente proibido transportar um número de
passageiros superior ao informado pela Locadora (e que consta no documento do veículo). 3.2 É expressamente proibido transportar animais. 3.3 É
expressamente proibido fumar dentro do veículo.
4-Combustível: O combustível usado é o Diesel S10. 4.1 O veículo será entregue com o tanque de diesel cheio, e deverá ser devolvido na mesma condição. Caso contrário, a Trailemar completará o tanque e cobrará do cliente o valor respectivo.
5- Valores, pacotes, caução e Km: Os pacotes iniciam a partir de 3 diárias. 5.1 Se o Locatário desejar alugar um nº X de dias que fique entre as diárias de
um pacote e outro (conforme tabela abaixo), o valor cobrado será do pacote de menos diárias (Ex.: 10 dias será cobrada a diária do pacote de 7 dias). 5.2
em alta temporada, a locação será somente com o mínimo de 14 dias (dezembro, janeiro, fevereiro e julho). 5.3 Para viagens pelo Mercosul, somente
locações com o mínimo de 14 dias. 5.4 Km livre até 350 Km/dia 5.5 O valor do Km excedente será de R$ 1,00 (um real) 5.6 O caução será de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), cobrado via cartão de crédito, ou se preferir em moeda corrente (o mesmo será devolvido no ato da entrega e se averiguado que não há
avarias no veículo).
6- Seguro: incluído nos valores da diária. 6.1 O seguro possui cobertura de risco total para o Motor home em caso de acidente, incêndio, roubo, danos
materiais e pessoais a terceiros, nos termos e disposições gerais da Seguradora. 6.2 O seguro do veículo abrange o território Nacional e os países do
Mercosul autorizados pela Locadora (dentro dos termos e disposições gerais da Seguradora).
7- Viagem ao exterior: liberado somente para: Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. 7.1 Para a entrada em qualquer um destes países, é necessário um
seguro a parte: Carta Verde para Uruguai, Argentina e Paraguai; e Soapex para o Chile. 7.2 Neste caso, para viagens a qualquer um desses países, há
um valor extra a ser pago pela contratação dos serviços de emissão de documentos e autorização: R$ 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais), para
locação de até 30 dias (para período superior a 30 dias consultar tabela da Locadora).
8- Retirada e devolução do Motor home: Após todos os tramites legais, será dado pela LOCADORA um treinamento de aproximadamente 2 horas para
sanar todas as dúvidas referentes ao funcionamento do Motor-home. 8.1 RETIRADA - Para retirada do Motor-home o LOCATÁRIO deverá chegar no
máximo às 14:00 horas para finalização dos tramites legais e para o treinamento da utilização do Motor-home. 8.2 A diária da locação é de 24 horas a
partir do momento da chegada do LOCATÁRIO na sede da Trailemar. o LOCATÁRIO tem até 01 hora de tolerância para a devolução. 8.3 DEVOLUÇÃO,
O horário limite de devolução do veículo é até as 14:00 horas do dia em que vencerá a diária com tolerância de devolução de 01 hora. Caso o cliente não
possa chegar no horário estimado pelo LOCADORA, o mesmo deverá entregar o veículo na manhã do dia seguinte até às 09:00 horas para a LOCADORA
e pagar o valor de 1/2 diária. 8.4 Retirada e devolução do veículo somente de segunda a sexta-feira.
9- Taxas: Será cobrada uma única taxa de limpeza (interna e externa), no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago na retirada do Motor home.

Diárias a partir de:
Antonina
Valores para

* Forma de pagamento: 30% na reserva e saldo em espécie
ou até 6x sem juros no cartão na retirada do veículo
* em alta temporada (meses de dezembro, janeiro, fevereiro
e julho), locação somente com o mínimo de 14 dias
* Taxa única de limpeza de R$ 250,00
* Taxa única para Mercosul de R$ 1.250,00
* Km livre até 350 Km/dia, excedente de Km no valor de R$ 1,00
* condições e valores podem ser alterados sem prévio aviso

3 pessoas

3 até 6 dias
7 até 13 dias
14 até 20 dias
21 até 27 dias
28 até 34 dias
35 dias

R$ 660,00
R$ 630,00
R$ 605,00
R$ 580,00
R$ 555,00
R$ 530,00
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