
* 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
* condições e valores podem ser alterados sem prévio aviso

Tabela de valores e demais informações - TRAILER PARA 4 PESSOAS
Requisitos e informações sobre locações:
1-O Condutor: 1.1 CNH categoria B. Necessário ter no mínimo 5 anos de habilitação.  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 Automóvel: o veículo que será utilizado deve ser de propriedade do Locatário, e o mesmo deverá ter capacidade mínima de CMT de 1,2T., será de
inteira responsabilidade do Locatário buscar informações sobre seu veículo, e se o mesmo tem capacidade de rebocar o Trailer.  Engate: o Locatário2.1-
deverá possuir em seu automóvel um engate condizente com o peso do Trailer rebocado, o qual será inspecionado por uma empresa indicada pela Loca-
dora para confirmação. Se não tiver, indicaremos 2 empresas para execução do serviço.
3- Trailer: O mesmo será entregue com a documentação em dia e regular. Será totalmente revisado a parte de suspensão e da casa.  Será entregue3.1-
um manual explicativo sobre todo o funcionamento do Trailer, e eventuais danos causados por uso indevido, serão cobrados pelo Locador no momento da
devolução. 3.2 Todos os Trailers serão entregues com utensílios de cozinha e camping, que serão conferidos na entrega e devolução do veículo.
3.3  3.4Roupas de cama são fornecidas a um custo adicional  Roupas de banho são de responsabilidade do cliente.

Capacidade para 4 pessoas (1 cama de casal e 1 beliche)  É expressamente proibido transportar passageiros com o Trailer em 4-Acomodação: 4.1
movimento  É expressamente proibido estadia de animais.  É expressamente proibido fumar dentro do Trailer.4.2 4.3-

  Os pacotes iniciam a partir de 3 diárias.  Se o Locatário desejar alugar um nº X de dias que fique entre as diárias de5- Valores, pacotes, caução e Km: 5.1
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).  Para viagens pelo Mercosul, somente5.3
locações com o mínimo de 14 dias.  Km livre  O caução será de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para viagens Nacionais e R$7.000,00 (sete5.4 5.5
mil reais) para viagens Mercosul, cobrado via cartão de crédito, ou se preferir em moeda corrente (ambos serão devolvidos no ato da entrega e se 
averiguado que não há avarias no Trailer).

  incluído nos valores da diária.  O seguro possui cobertura de risco total para o Trailer em caso de acidente, incêndio, roubo, danos materiais6- Seguro: 6.1
e pessoais a terceiros, nos termos e disposições gerais da Seguradora.  O seguro do Trailer abrange o território Nacional e os países do Mercosul6.2
autorizados pela Locadora (dentro dos termos e disposições gerais da Seguradora).  A cobertura do seguro é apenas para o Trailer, e não para o auto-6.3
móvel do condutor.

  liberado somente para: Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile (com restrições de áreas).  Para a entrada em qualquer um destes7- Viagem ao exterior: 7.1
países, é necessário um seguro a parte: Carta Verde para Uruguai, Argentina e Paraguai; e Soapex para o Chile.  Neste caso, para viagens a qualquer7.2
um desses países, haverá uma taxa extra a ser paga pela contratação dos serviços de emissão de documentos e autorização: R$ 1.250,00 (Um mil duzen-
tos e cinquenta reais), para locação de até 30 dias (para período superior a 28 dias consultar tabela da Locadora).

   Após todos os tramites legais, será dado pela LOCADORA um treinamento de aproximadamente 2 horas para sanar8- Retirada e devolução do Trailer:
todas as dúvidas referentes ao funcionamento do Trailer.  RETIRADA - Para retirada do Trailer o LOCATÁRIO deverá chegar no máximo às 14:00 hs8.1
para finalização dos tramites legais e para o treinamento da utilização do Trailer.  A diária da locação é de 24 horas a partir do momento da chegada do8.2
LOCATÁRIO na sede da Trailemar. o LOCATÁRIO tem até 01 hora de tolerância para a devolução.  DEVOLUÇÃO, O horário limite de devolução do 8.3
Trailer 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 Trailer somente de segunda a sexta-feira.

  Será cobrada uma única taxa de limpeza (interna e externa), no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).9- Taxas:
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Itupava e Iguaçu
          
              3 até 6 dias                       R$ 380,00          
              7 até 13 dias                     R$ 350,00             
            14 até 20 dias                     R$ 320,00          
            21 até 27 dias                     R$ 290,00          
            28 até 34 dias                     R$ 260,00          
                35 dias                            R$ 240,00          

   Valores para 4 pessoas

Diárias a partir de:

ADVENTURE MOTOR HOMES
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