Condições de Locação:
Para retirar o veículo, o locatário Brasileiro precisa ter, no mínimo, 21 anos de idade.
Ter no mínimo, 2 anos de habilitação.
Possuir cartão crédito em seu nome ou de um responsável financeiro, o qual deverá estar presente.
Todos os envolvidos no contrato deverão apresentar documento de identificação (RG) válido.
Locatário estrangeiro deverá apresentar passaporte e carteira de motorista originais e válidos.
As cláusulas e condições do contrato de aluguel de carros estão à sua disposição nas agências Movami.

Sobre o Veículo:
O veículo será entregue limpo e com tanque cheio.
O checklist de saída será feito na presença do locatário.

Sobre o Diária:
A diária do carro é de 24 horas, com tolerância de 3 horas para devolução. A partir de 3 horas
e 1 minuto, incidirá uma nova diária.
A diária das coberturas de risco é de 24 horas, com 1 hora de tolerância. A partir da 25ª hora, incidirá
cobrança de mais 1 diária dos seguros;
Para as locações com período igual ou superior a 7 diárias, será exigido pagamento antecipado.
Desconto e promoções não são cumulativos.
Taxa: 12,99% sobre o valor total do contrato para carros retirados e devolvidos nas Agências.

Sobre o Pagamento:
São aceitas as bandeiras: American Express, ELO, Dinners, Hipercard, MasterCard e Visa.
São aceitos somente cartões emitidos por instituições bancárias.
Parcelamento em até 10X sem juros

Pré-autorização a partir de R$ 800,00. A quantia exigida será bloqueada no cartão de
crédito do locatário (não debitado) e desbloqueado após a devolução do veículo.
O prazo para a liberação do limite dependerá do banco emissor do cartão de crédito

Sobre a Reserva:
A Movami garante a reserva pelo período de até uma hora após o horário previsto para a
retirada do carro reservado, limitada ao horário de fechamento da agência.

Para a reserva que não for cancelada com a antecedência mínima de doze horas do horário previsto
para a retirada, poderá ser cobrada uma diária do carro reservado (no show). Na falta do grupo
reservado, você poderá ser atendido com carros de um grupo superior.

Os valores de contratação de motorista e aluguel de adicionais não farão parte do valor total estimado
da reserva, sendo seus valores somados no momento da devolução do veículo. Na contratação de
motorista, o cliente arcará com as despesas de pedágio e pernoite, caso haja.

Sobre problemas durante a locação:
Em caso de furto, roubo, incêndio e colisão, é obrigatória a apresentação do Boletim de
Ocorrência e o preenchimento do Aviso de Sinistro na Movami e havendo sido contratadas
as proteções correspondentes, será cobrada taxa de indenização conforme tabela própria.

Sobre a devolução:
O carro alugado pode ser devolvido em qualquer agência Movami, mediante cobrança
pelo retorno do carro entre agências.
O veículo é entregue limpo e assim deverá ser devolvido. Caso seja devolvido com sujeira
excessiva, fora dos padrões normais e razoáveis, será cobrada taxa de lavagem conforme
tabela própria
O reabastecimento completo poderá ser feito pelo locatário ou, se preferir, será feito pela
Movami e cobrado com base em tabela própria.

Obrigado por escolher a Movami Aluguel de Carros,

