TABELA DE EXTRAS / PREÇÁRIO
Serviço de Entrega no Aeroporto: 22€
Condutor Adicional: 3,70€ p/dia, até ao máximo de 37€ (Extra é cobrado por condutor)
Young Driver: Será cobrada uma taxa de

6€ p/dia aos condutores com idade inferior a 23 anos

Cadeira de Bébé: 6,50€ p/dia, até ao máximo de 65€ p/aluguer
Cadeira / Assento de criança: 6,50€ p/dia, até ao máximo de 65€ p/aluguer
NVS - GPS: 5.75€ p/dia, até ao máximo de 70€ p/aluguer
Taxa de Circulação no Estrangeiro: 75€
Taxa de Lavagem da Viatura em alugueres de Seguradoras e/ou Assistências: 4.15€
Depósito de Combustível:
Viatura Ligeira de Passageiro:

80€

Viatura Ligeira de Mercadorias:

100€

Depósito de combustível: As viaturas são entregues com o depósito cheio de combustível. No final do
aluguer será cobrado directamente ao Cliente o combustível em falta acrescido de 12€ referente ao
serviço de reabastecimento.
Serviços de Entregas e recolhas:
Dentro das localidades: 10€
Fora das localidades até 30 km: 20€
Fora das localidades mais de 30 Km: 30€
Fora de horas: Entregas e/ou Recolhas nos aeroportos, entre as 0H00 e as 07H00, será cobrado 25€
One way: Sempre que uma viatura seja devolvida numa estação diferente da estação de levantamento,
será cobrada uma taxa mediante a distância quilométrica:

Lisboa = 68€ / Porto = 50€ / Faro = 100€
LAF - Suplemento de Circulação: 1,70€ p/dia
QUEBRA DE VIDROS – Quebra ou rachadura dos vidros seguros:

1,30€ p/dia

*Vidros Seguros: Pára-Brisas, óculo traseiro, Vidros Laterais das portas, Vidros de tectos de abrir, e outros vidros que façam parte
integrante do veículo; Estão excluídos: Ópticas (faróis, farolins ou outros acessórios de sinalização) e Espelhos retrovisores (internos ou
externos).

Identificação de Condutor: A Salitur reserva-se no direito de cobrar o valor de 12.20€ ao
Cliente/Condutor, respeitante a despesas administrativas relacionados com pedidos de identificação de
condutor por infracção ao Código da Estrada ou a outras disposições legais.
Extravio de Documentos: A Salitur reserva-se no direito de cobrar o valor de 100€ ao
Cliente/Condutor, respeitante a despesas administrativas relacionados com a obtenção de 2ªvia de
documentos do veículo, no caso de perda.
Custos de Processo: Em caso de sinistro, a Salitur reserva-se no direito de cobrar o valor de 25€ ao
cliente/Condutor, respeitante aos custos administrativos, independentemente de se ter contratado o
Seguro de Isenção de Franquia.

Aos valores indicados será acrescido o valor da taxa de IVA em vigor à data do aluguer
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