Tabela de preços e informações – Trailer Apolo 3600 - até 4 pessoas
- PERMITIDO SOMENTE DENTRO DO BRASIL
- Acomodações: 4 pessoas (documentado para 4 passageiros);
- Condutor: Deve ter idade superior a 30 anos e necessário CNH categoria B, C, D ou E, com no mínimo 05 anos de habilitação e dentro do prazo de
validade;
- Veículo rebocador: Preferência camionete ou veículo 2.0 – verifique capacidade de reboque no manual do seu veículo (ver última folha)
- Local retirada e devolução: Novo Hamburgo RS – Kirsch Motorhomes;
- Período mínimo de locação (baixa temporada): 3 dias
- Período mínimo de locação (alta temporada): 7 dias
Alta Temporada: Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro: Período mínimo da locação é de 07 diárias;
- Feriados: Período mínimo da locação é de 05 diárias;
- Locação entre Natal e Ano Novo: Período mínimo de 10-14 dias;
- Locação carnaval: Período mínimo 7 dias;
- KM incluso: O locatário possui direito a 350 km diários;
VALORES E TAXAS:

Pacotes
Valor por diária

Sugestão de pacotes
% desconto aplicado

Até 4 dias
R$ 410,00

4 dias R$ 1.560,00
0%

05 a 07 dias
R$ 390,00

7 dias R$ 2.730,00
4,9%

08 a 14 dias
R$ 360,00

14 dias R$ 5.460,00
12,2%

15 a 21 dias
R$ 330,00

21 dias R$ 8.190,00
19,5%

22 a 30 dias
R$ 290,00

30 dias R$ 11.700,00
29,3%

- Condições e valores podem sofrer alterações sem aviso prévio;

- KM incluso adicional R$: 0,90
- Taxa única limpeza R$: 300,00
- Taxa única Pet (1) R$: 250,00
Forma de pagamento: 30% para reserva via depósito bancário e saldo devedor em depósitos mensais (até um dia útil antes da retirada do
motorhome), ou saldo em até 2x no cartão de crédito (Taxa/tarifa cartão crédito e débito serão adicionados);
Requisitos e informações:
1.1. O locatário poderá apresentar mais 01 condutor, desde que com as mesmas características descritas acima.
1.2. Não é permitido acomodar passageiros acima da capacidade permitida pelo locador.
2. O Trailer: está autorizado a fazer viagens somente dentro do território nacional (possui rastreador e hodômetro) em rodovias asfaltadas.
2.1. Não é permitido transportar pessoas ou animais dentro do Trailer.
2.2. Não é permitido em hipótese alguma fumar dentro do Trailer.
3. Seguro: Cobertura de risco total para o Trailer locado em casos de acidente, incêndio, roubo e danos materiais e corporais a terceiros. Perda total, via
coparticipação. Em caso de dúvidas, consultar as Condições Gerais do Seguro na retirada.
Loja RS: (51) 3593.3219 / (51) 99134-4498

Loja SC: (48) 3375-8947 / (48) 99821-8481

4.

5.
6.

7.

Caução: é necessário deixar uma caução no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - pré-autorização no cartão de crédito, que será estornado na devolução do
veículo, em até 48h, após constatado que o equipamento está sem avarias e sem multas.
4.1. Não será emitido boleto e nem aceito cheque como garantia de caução.
Veículo: O locatário deverá possuir veículo compatível ao Trailer sob análise da locadora e engate para 1.200Kg, devidamente instalado no padrão (anexo 1).
5.1. Caso seja necessário reparos na ligação do veículo locador, será cobrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a serem pagos no ato.
Itens inclusos na locação: Serão disponibilizados os itens de cozinha, mesa externa e duas cadeiras como cortesia ao cliente.
6.1. Serão oferecidos kits opcionais ao locatário conforme tabela no item 7.4;
6.2. Quaisquer objetos levados como souvenir ou danos causados nos enxovais, mobílias, parte estrutural e estofados serão cobrados no ato da devolução do equipamento.
Retirada e devolução do Trailer: É obrigatório o locatário e os passageiros fazerem treinamento em vídeo de como usar e manusear os equipamentos e acessórios do Trailer
(em torno de 30 min).
7.1. Retirada: O locatário deverá chegar entre 08:30h-11h00 e 13h30 até 15h00 para finalização dos tramites da locação e para o treinamento. Após esse horário, incidirá
cobrança de hora extra (1/6 do valor da diária para cada hora extra).
7.2. A diária tem duração de 24 horas a partir da chegada do locatário a nossa sede, na cidade de Novo Hamburgo RS (Kirsch Motorhomes RS).
7.3. Devolução: O horário limite para a devolução é até às 14h30min da data em que vencerá a diária. Após esse horário, incidirá cobrança de hora extra (1/6 do valor da diária
para cada hora extra).
 Retiradas e Devoluções serão feitas somente de segunda a sexta-feira.

 Opcionais:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jogo de cama casal (01 lençol com elástico, 01 lençol de cima, 02 fronhas, 02 travesseiros e 01 manta microfibra casal): R$ 48,00 (Quarenta e oito reais)
Jogo de cama solteiro (01 lençol com elástico, 01 lençol de cima, 01 fronha, 01 travesseiro e 01 manta microfibra solteiro): R$ 32,00 (Trinta e dois reais)
Edredons e cobertores adicionais (Um): R$ 19,00 (dezenove reais)
Toalha de banho (Un): R$ 12,00 (Doze reais)
Toalha de rosto (Un): R$ 8,00 (Oito reais)
Cadeira de alumínio (Un): R$: 12,00 (Doze reais)
Kit churrasco (Churrasqueira portátil): R$ 29,00 (vinte e novo reais)
Kit fogareiro (liquinho + panela grande): R$ 29,00 (vinte e nove reais)

LINK COM FOTOS, INFORMAÇÕES E RESERVA DO VEÍCULO:

ANEXO – 1
VEÍCULO PARA PUXAR O TRAILER:
- Opção 1: Preferência camionetes estilo Pick-Up ou derivadas (Ranger, S10, Frontier, Hilux, L200, Amarok, etc.);
- Opção 2: SUVs ou automóveis: Motorização acima de 2.0 e com tração traseira de preferência;
OBS.: Não nos responsabilizamos caso tenha danificação no veículo rebocador;
DICAS:
- Verifique a Capacidade Máxima de Tração (CMT) do seu veículo;
- Instalação elétrica padrão universal;
- Engate com altura mínima de 55 cm do topo da bola até o chão para no mínimo 1200kg;
- Peso do trailer com PBT de 1.400 kg;
- Peso do trailer – tara: 1145kg;
- Peso no engate/bolota: 135 kg;
- Antes de realizar a locação, o seu veículo deverá passar por vistoria de certificação em uma das empresas que indicamos;
Loja RS: (51) 3593.3219 / (51) 99134-4498

Loja SC: (48) 3375-8947 / (48) 99821-8481

