PREÇÁRIO
Validade: Até 31-12-2018
Ponta Delgada_2018

Preços Válidos para Ponta Delgada - S.Miguel

2

IVA NÃO INCLUÍDO

Sipp

Modelo/Similar

1 Dia

Mini

MCMR

Fiat 500

35,20

31,51

29,69 741,48 10.973,55 960,00 10,80

2,03

5,68

243,90

E co
n óm
ico

C

EDMV

Renault Clio

38,90

37,08

35,20 880,03 11.971,15 960,00 10,80

2,03

5,68

243,90

P

EDMR

Renaut Clio Diesel

48,17

45,41

43,54 1088,21 11.971,15 960,00 10,80

2,03

5,68

243,90

acto

Redução
7 a 24
Franquia Franquia SCDW ACDW
Redução
Mensal
Franquia
Dias
Máxima Mínima por dia por dia
Franquia
por dia

2a6
Dias

E1

CDMR

Renault Megane Diesel

53,14

50,05

48,00 1199,78 17.457,95 1.600,00 11,30

2,03

6,15

406,50

J1

CWMR

Seat Leon SW Diesel

55,78

52,53

50,43 1259,76 17.457,95 1.600,00 11,30

2,03

6,15

406,50

Premium

L

FWMR

Audi A4 SW Diesel *

100,85 96,97

93,24 2689,80 24.939,90 2.300,00 21,60

2,03

11,02 406,50

Minivan

O

FVMR

Renault Traffic 9L Diesel*

100,66 96,78

93,06 2684,40 24.939,90 2.300,00 21,60

2,03

11,02 406,50

Comerciais

2

VPIW

Peugeot Partner - 2,90 m3 *

43,26

33,33 833,29 9,975,95 960,00 10,80

2,03

N/A

Com
p

Grupo

38,96

N/A

CONDIÇÕES GERAIS
Devido à constante atualização de frota, as marcas representadas na tarifa poderão ser substituídas por modelos similares
*Os grupos estão sujeitos a confirmação prévia
São aplicadas as Condições Gerais de Aluguer.
Os preços, condições ou Produtos Complementares estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços não incluem IVA à taxa legal em Vigor.
Preços incluem: Responsabilidade Civil limitada com valor unitário de 1,10€ e isento de IVA, Seguro de colisão (CDW), Roubo (TP) incluídos, Franquia mínima
dependente do grupo alugado, Assistência em Viagem 24h.
Preços Diários: Incluído Km ilimitados.
Alugueres Mensais: Inclui 4000 km, quando ultrapassado este limite será cobrado o valor de 0,06 € por Km.
Preços não incluem: IVA (23%), Combustível, Produtos Complementares e Seguros opcionais.
Sempre que o Cliente circule com a viatura alugada por um período superior a 90 dias , deverá, atingindo esse limite, deslocar-se a um Balcão GUERIN.

Av. Severiano Falcão, nº 3
2685-379 Prior Velho
Reservas: +351 707 27 2007
www.guerin.pt
MOD.V.01PC.04

PRODUTOS COMPLEMENTARES
Validade: Até 31-12-2018
Ponta Delgada_2018

Preços Válidos para Ponta Delgada - S. Miguel

3
Por Dia

Máximo

Por Aluguer

Per Day

Maximum

Per Rental

Seguro de Colisão (CDW)

Incluído
Grupos / Group Mini, C e P - 10,80€
Grupos / Group - E, E1, J e J1 - 11,30€

Insenção de Franquia por acidente
SCDW

Grupos/Group-F, K, G, L, H, N, O, O1 e Z - 21,60€
Grupos / Group - 1, 2 - 10,80€

15 Dias / Days

Não Incluído

Grupos / Group - 3, 4 - 14,00€
Grupo / Group - 5 - 15,00€
Seguro de Roubo (TP)

Incluído

ACDW

2,03 €

15 Dias / Days

Não Incluído

ACDW Plus

2,85 €

15 Dias / Days

Não Incluído

Variável consoante o grupo de viatura

15 Dias / Days

Não Incluído

Seguro de Acidentes Pessoais - PAI

5,57 €

83,54 €

Não Incluído

Condutor Jovem

6,26 €

62,60 €

Não Incluído

Condutor Adicional (Por Condutor)

4,07 €

40,65 €

Não Incluído

Redução de Franquia

24,39 €

Serviço de Reabastecimento (Por Serviço)
Cadeira de Criança

6,22 €

65,04 €

Banco de criança

5,24 €

48,78 €

Não Incluído
Não Incluído
36,26 €

Serviço Fora de Horas (Por Serviço)

Não Incluído

Não Incluído

0 - 15 Kms: 20 €

Serviço de Entregas e Recolhas
(Por Serviço)

16 - 30 Kms: 35 €

Não Incluído

+ 30 Kms: 50 €

Período de Tolerância

59 minutos

Não Incluído

Serviço de Aeroporto
(Por Serviço)

23,58 €

Não Incluído

One Way

65,04 €

Não Incluído

Road Tax - Suplemento de circulação

1,42 €

21,34 €

Não Incluído

GPS

9,00 €

90,00 €

Não Incluído

*Portagens

1,50 €

15,00 €

Não Incluído

Gestão de Multas

20,00 €

Não Incluído

Gestão de Danos

30,00 €

Não Incluído

**WI-FI

5,00 €

50,00 €

Cobrança inviável de Débito Directo
*** Cross Border Fee

Não Incluído
50,00 € - por ocorrência

Não Incluído

60,00 €

Não Aplicável

*Este equipamento é sujeito a Franquia em caso de furto, roubo, perda ou danos, no valor de 30€
**Este equipamento é sujeito a Franquia em caso de furto, roubo, perda ou danos, no valor de 75,00€
*** A saída sem autorização e sem pagamento do suplemento, o condutor será penalizado por 3,00€ a cada Km percorrido no período de aluguer e será responsável por todos os
prejuízos que possam acontecer no veículo alugado.
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARY PRODUCTS

DESCRIÇÃO

Seguro de Colisão (CDW)

Esta cobertura garante-lhe protecção em caso de acidente (choque, colisão ou capotamento), permitindo reduzir a franquia para o valor
mínimo, sempre que o seguro CDW seja solicitado ou se encontre incluído na tarifa. Esta protecção exclui actos de vandalismo,
pneus/jantes, pára-brisas, parte superior ou inferior da viatura sem colisão, utilização incorrecta, ou incumprimento do código da estrada.

Insenção de Franquia por acidente
SCDW

Persiste uma franquia cujo valor consta na página "Franquias". Para total tranquilidade, a Guerin disponibiliza o SCDW que permite
eliminar a responsabilidade pela franquia em caso de acidente, actos de vandalismo e pneus/jantes. Esta opção, não contempla quebra
de vidros ou danos causados por negligência. O Super CDW está disponível para todas as viaturas, por um valor diário variável de
acordo com o grupo alugado, até ao máximo de 15 dias.

Seguro de Roubo (TP)

Esta cobertura garante-lhe protecção em caso de roubo da viatura ou componentes, permitindo reduzir a franquia para o valor mínimo
que consta das condições de tarifa que lhe são aplicáveis, sempre que o seguro TP seja solicitado ou se encontre incluído na tarifa. Para
accionar esta protecção é necessário apresentação da participação de roubo e chave original da viatura.

ACDW

Elimina a responsabilidade dos danos causados pela quebra de vidros nas viaturas.

ACDW Plus

Para além da cobertura de quebra de vidros, o ACDW Plus oferece-lhe um período gratuito de 3 horas e 59 minutos após a hora de
devolução inicialmente contratada.

Redução de Franquia

Este produto permite reduzir a responsabilidade pela franquia para os Grupos apresentados . Esta opção não contempla quebra isolada
de vidros ou danos causados por negligência. A redução de franquia está disponivel para todas as viaturas (excepto viaturas
Comerciais), por um valor dia que vai até ao máximo de 15 dias. O valor varia consoante o grupo alugado.

Seguro de Acidentes Pessoais - PAI

Condutor Jovem

Para sua protecção e restantes ocupantes, este seguro garante-lhe um alargado leque de garantias, capitais e modalidades que lhe
permitem fazer face a qualquer imprevisto. Despesas Médicas até ao máximo de 1.500€ por pessoa, e Indemnização por morte ou
invalidez permanente até ao máximo de 15.000€.
A partir dos 21 anos de idade e 1 ano de carta , poderá reservar viaturas de todos os grupos à excepção dos grupos G, L, H, N e O.
Para estes será necessário 25 anos de idade e 2 anos de carta. No caso de a idade não estar conforme estas condições, existe a
possibilidade de activar o Suplemento de Condutor Jovem, mediante o pagamento de um suplemento adicional. Aplicavel apenas para
os grupos Mini, C, E, E1 e P. Idade Máxima 80 anos

Condutor Adicional (Por Condutor)

Caso pretenda que outros familiares, amigos ou colegas conduzam a viatura, poderá solicitar este serviço efectuando o pagamento de
uma taxa adicional. Os condutores do veículo Guerin deverão ser identificados na momento da abertura de contrato.

Serviço de Reabastecimento
(Por Serviço)

Recomendamos que devolva a viatura com o depósito de combustível atestado, no entanto, se não for possível nós faremos isso por si,
através da aquisição de um serviço adicional de reabastecimento.

Cadeira de Criança/Banco de criança

Para que o seu filho possa desfrutar ao máximo a viagem em família a Guerin coloca à sua disposição cadeiras de bébé com vários
tamanhos de acordo com os regulamentos, proporcionando o máximo de conforto e segurança em todas as situações.

Serviço Fora de Horas (Por Serviço)

As entregas e recolhas fora das horas normais de funcionamento das estações Guerin nos aeroportos estão sujeitas à disponibilidade e
confirmação da Central de Reservas Guerin. Será cobrado um suplemento adicional por serviço. Este serviço fora de horas apenas se
aplica nas estações de aeroporto e a Guerin concede um período de tolerância de 1 hora após chegada do voo.

Serviço de Entregas e Recolhas (Por Serviço)*

Duração do aluguer e Periodo de tolerância

Serviço de Aeroporto (Por Serviço)
One Way
Suplemento aplicado quando a viatura é
devolvida numa ZONA diferente do local de
levantamento

Para sua comodidade e conforto, poderá desfrutar do nosso serviço de entrega e recolha da viatura no local e hora mais conveniente
para si. Para mais informações por favor contacte o nosso Serviço de Reservas: 210 100 200, ou qualquer estação Guerin. * Sujeito a
disponibilidade e confirmação no acto da reserva.
A duração mínima de aluguer é de 24 horas. Para que possa fazer face a um imprevisto a Guerin proporciona-lhe um período gratuito de
59 minutos, a partir do qual será cobrado o valor equivalente a um dia de aluguer mais coberturas (CDW, TP e outras que tenha
solicitado no início do aluguer).
Usufrua de horários alargados para levantamento e devolução da viatura em todos os Aeroportos nacionais. Os alugueres com ínicio
nestas estações estão sujeitos ao Suplemento de Aeroporto.
Os alugueres “One-Way” em Portugal efectuados entre as estações de aluguer Guerin estão autorizados. Este suplemento será cobrado
em todos os contratos "One-Way". ZONA1 - Albufeira; Portimão; Lagos; Tavira; Aeroporto de Faro ZONA2 - Beja; Évora; Sines ZONA3 Almada; Setúbal; Lisboa; Cascais; Cacém; Barreiro; Vila Franca; ZONA4 - Caldas da Rainha; Torres Novas; Santarém; Leiria; ZONA5 Braga; Sta. Maria da Feira; Aveiro; Coimbra; Porto; Perafita; Vila Nova de Gaia; Sangalhos; Águeda; Guimarães , Barcelos e Viana do
Castelo ZONA6 - Vila Real; Bragança; Chaves ZONA7 - Castelo Branco; Guarda; Viseu; Tondela ZONA 8 - Portalegre

Road Tax - Suplemento de circulação

Suplemento de circulação diário até o máximo de 15 dias por contrato de aluguer.

GPS

A Guerin disponibiliza o sistema GPS mediante solicitação prévia. Equipamento disponível apenas nas estações de aeroporto e
mediante o pagamento de um suplemento diário, que vai até ao máximo de 10 dias por aluguer. Este equipamento é sujeito a franquia
em caso de perda ou danos.

GPS - Navigation System
*Portagens

As viaturas Guerin estão equipadas com um identificador que permite o reconhecimento das passagens efectuadas. Solicite o Toll
Service no momento do aluguer da sua viatura.

Gestão de Multas

Pagamento de um Fee sempre que existam multas ou infracções em que a Guerin tenha necessidade de identificar condutores.

Gestão de Danos

Pagamento de um Fee sempre que existam danos em que o cliente é responsável, ou não tenha subscrito previamente o SCDW
A Guerin disponibiliza para levantamento nos 4 Aeroportos, um Router que permite o emparelhamento com vários equipamentos, como
Tablets, PC ou SmartPhones(até ao máximo de 5), dentro da sua viatura. Capacidade: 15 GB. Este equipamento é sujeito a Franquia em
caso de furto, roubo, perda ou danos

**WI-FI

Cobrança inviável de Débito Directo

No caso de o método de pagamento acordado, ser o Sistema de Débito Directo, sempre que exista revogação ou conta do destinatário
não movimentável, Cancelamento do SDD ou insuficiência de saldo, a Guerin aplica uma taxa referente a custos administrativos.

*** Cross Border

Este produto permite que os veículos Guerin possam ser conduzidos em qualquer dos países da Comunidade Europeia e Suiça, porém,
deverão ser devolvidos na estação Guerin de origem. Os veículos Guerin não estão autorizados a circular nos países do leste europeu
(excepto Eslovénia e Republica Eslováquia) e/ou África, bem como outros constantes na carta verde.
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