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REGULAMENTO 
“Promoção Carnaval 2017” 

  
A Promoção – Feriado Promoção Carnaval 2017 (a “Promoção”) é realizada exclusivamente pela Localiza 
Rent a Car S.A., sociedade por ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.670.085/0001-55, com 
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.563, bairro 
Funcionários, CEP 30150-281 (a “Localiza”). 
 
Antes de participar da Promoção, o cliente deve ler o presente Regulamento. A adesão à Promoção implica 
no entendimento e na aceitação total das condições, regras e normas descritas, neste Regulamento e nas 
Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro emitida pela Localiza, devidamente registrada 
no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sob o nº 
1176324, em 11/05/2015 (“Condições Gerais Localiza”).  
 
Denominações da promoção: 
 
Para os fins deste regulamento serão válidas as denominações, conforme significados descritos abaixo:  
a) Cliente: pessoa física, que preencham os requisitos das Condições Gerais de Contrato de Aluguel de 

Carros e Seguro Localiza; 
b) Fruição: período de utilização das diárias dos veículos. 
c) Período de contratação: período em que é realizada a reserva. 
 
1. Descrição Geral da Promoção:  
 
1.1  A Promoção realizada pela Localiza é válida somente no território Brasileiro, ressalvado o disposto 
na cláusula 3.3 deste regulamento.   
 
2. Clientes elegíveis à Promoção:  
 
2.1 São elegíveis à contratação da Promoção somente clientes, pessoas físicas que preencham os 
requisitos estabelecidos nas Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza, 
limitado a uma contratação por CPF.  
 
3. Período, forma de contratação e vigência da Promoção:  
 
3.1 Para reservas e contratação da Promoção: O período de contratação da Promoção acontecerá no 
Período – Denominado “Carnaval 2017” de 01/02/2017 a 01/03/2017. 
 
3.1.1  As reservas podem ser antecipadas pelo Site Localiza (www.localiza.com), Aplicativo Localiza e 
Central de Reservas. 
 
3.2 A Fruição da Promoção deverá ocorrer nos períodos compreendidos na vigência da Promoção - 
(23/02/2017 a 01/03/2017) inclusive.  
 
3.3  As agências participantes da Promoção poderão ser verificadas no ato da confirmação da reserva 
mediante informação automática no site. 
 
4. Descrição da modalidade da Promoção. 
 
4.1 Feriado Carnaval 2017: 
 

a) Preço diário a partir de R$ 65.48 (Sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 
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 Os preços podem variar conforme aproximação do evento e disponibilidade de carros sem 
aviso prévio. 

b) Preço parcelado em até 10 vezes; 
c)  Estão inclusos nesta modalidade: 

 Diária com Km Livre. 
d) Condições de manutenção da promoção:  

 No caso de permanência com o carro acima de 1 (uma) diária: será devida o valor da diária 
prevista na promoção, aplicando-se pró-rata dos valores. 

 
4.2. A Promoção poderá ter alteração de valor por aproximação do período de fruição e/ou disponibilidade 
de carros. Os valores podem ser conhecidos mediante cotação/reserva no site www.localiza.com, 
Aplicativo Localiza e Central de Reservas.  
 
5. Convivência com outras Promoções; 
 
5.1. A presente Promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção realizada pela Localiza ou 
qualquer outro benefício concedido.  
 
6. Condições Gerais  
 
6.1 A composição da Promoção não poderá ser alterada em nenhuma hipótese, considerando-se a 
modalidade do pacote fechado, ressalvada a possibilidade upgrade na contratação de veículo integrante 
de grupo superior ao estabelecido na modalidade da Promoção. Com a eventual contratação de upgrade 
de grupo de veículo, os valores relativos aos seguros (casco e terceiro) serão majorados automaticamente 
de forma a refletir o valor cobrado em relação ao novo veículo contratado nos termos do tarifário vigente 
e praticada pela Localiza a época da contratação. 
 
6.2 A Promoção limita-se a disponibilidade dos veículos em cada localidade participante no momento 
da reserva, ressalvada a possibilidade de realização de upgrade na contratação de grupo de veículo 
diretamente em uma das lojas participantes.  
 
6.3 No momento da retirada do veículo contratado sob a égide dessa Promoção, o cliente poderá, 
diretamente no balcão de atendimento da Agência Localiza da localidade participante contratar adicionais 
comercializados pela Localiza e não contemplados na Promoção. 
 
6.4 Na hipótese do cliente devolver o veículo antes do prazo estabelecido na modalidade da Promoção 
contratada, a Localiza cobrará o valor das diárias vincendas até o término do prazo da modalidade da 
Promoção e adicionais contratados, sem o benefício da Promoção, nos termos do tarifário vigente naquele 
momento (Tarifa 501 – KM Livre). 
 
6.5 Na hipótese do cliente devolver o veículo após o término do prazo estabelecido na modalidade da 
Promoção contratada, a Localiza cobrará o valor de todas as diárias utilizadas pelo cliente e serviços 
adicionais contratados, realizando uma pró-rata do valor da diária da promoção adquirida. 
 
6.6 A Localiza isenta-se de qualquer responsabilidade por problemas, falhas ou funcionamento técnico, 
de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, 
hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o 
correto processamento de reservas realizadas e abrangidas pela presente Promoção, incluindo, mas não se 
limitando, a transmissão imprecisa de dados ou impossibilidade da Localiza em recebê-los, em razão de 
problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no Portal, vírus, falha de programação (bugs) ou 
violação por terceiros (hackers). 
 

http://www.localiza.com/


Página 3 de 5 

6.7 Os termos do presente Regulamento, das Condições Gerais Localiza podem ser obtidos no site 
www.localiza.com. 
 
6.8 A Localiza reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente Promoção, honrando as 
reservas já realizadas. 
 
7. Valor para a Regional II para reservas realizadas de 01/02/2017 a 01/03/2017: 

7.1.  Feriado Carnaval 2017: 

 a) Preço diário a partir de R$ 79.39 (Setenta e nove reais e trinta e nove centavos); 

 b) Preço parcelado em até 10 vezes. 

 
 
 
Belo Horizonte, 01 de Fevereiro de 2017. 
 
 
______________________________________________ 
Localiza Rent a Car S.A 
 

 

http://www.localiza.com/

