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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  ““PPAARRCCEEIIRRAA  GGOOLL  EE  LLOOCCAALLIIZZAA  VVEENNDDAASS  DDIIRREETTAASS””  

  

A oferta diferenciada para Aluguel de Carros prevista nesse regulamento é realizada 

exclusivamente pela Localiza Rent a Car S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.670.085/0001-55, 

com sede em Belo Horizonte/MG na Av. Bernardo Monteiro, nº 1.563, bairro Funcionários, (a 

“Localiza”), em parceria com a VRG Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.575.651/0001-59, com sede no Rio de Janeiro/Rj na Praça Senador Salgado Filho, s/nº, 

Aeroporto Santos Dumont, (a “Gol”). 

 

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 de Localiza, 

vigentes à época da locação.  

 

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) Diária do Carro: 24 horas, com até 1 hora de tolerância para devolução. A partir da 25ª hora, 

incidirá cobrança de hora extra (1/5 do valor da diária para cada hora extra), sendo cobrada, 

inclusive a hora de tolerância; 

c) Tarifa km livre: Tarifa disponibilizada pela Localiza para aluguel de carros com quilometragem 

de rodagem sem limitações; 

d) No show: não comparecimento do Cliente para retirada do carro na data e hora reservadas; 

e) Folder de tarifas Localiza: tarifário disponível nas Agências da Localiza no momento da 

retirada e devolução dos carros; 

f) Localizador de voo: código utilizado para identificar a reserva referente a uma passagem 

aérea adquirida pelo cliente;  

g) Website da Gol: www.voegol.com.br; 

h) Website da Localiza: www.localiza.com; 
  

1.  Descrição Geral da Promoção 
 

A parceria entre a GOL e a Localiza trata-se de uma oferta diferenciada para Aluguel de Carros na 

Localiza em condições especiais, voltadas exclusivamente a Clientes que possuam um Localizador 

de Voo operado pela GOL ou Varig. 

 

2.  Clientes elegíveis à Promoção 
 

2.1 São elegíveis à contratação da Promoção somente clientes, pessoas físicas, portadores do 

Localizador de Voo da GOL ou Varig, que preencham os requisitos estabelecidos nas Condições 

Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza, limitado a uma contratação por 

Localizador de Voo. 

 

2.2. Os clientes deverão ter mínimo de 21 (vinte e um) anos de idade, mínimo de 2 (dois) anos de 

habilitação, cartão de crédito com valor disponível para pré autorização. Para consultar as demais 

condições, visite o website Localiza ou folder de tarifas disponíveis nas agências Localiza. 
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3.  Benefícios 

  

3.1.  Comodidade, facilidade e economia na reserva de Aluguel de Carros, durante o processo de 

compras de passagens áreas pelo site da GOL. 

 

3.2.  Maior rede de agências de Aluguel de Carros da América Latina, com mais de 500 agências 

na América do Sul. 

 

3.3. Presença nos principais aeroportos do Brasil. 

 

3.4.  Assistência a Clientes 24 horas - 0800 979 2020.  

 

3.5.  Condições especiais no valor das Diárias de Aluguel de Carros com km Livre em 

comparação aos preços do Tarifário Localiza (disponível nas agências Localiza), vigente no 

momento da reserva do carro pelo site da GOL e publicado no folder de tarifas Localiza. 

 

3.6.  Upgrade de carro do Grupo A (econômico motor 1.0, 2 portas, sem ar condicionado) para o 

Grupo C (econômico motor 1.0, 4 portas, com ar condicionado, vidros elétricos e direção 

hidráulica), de acordo com a disponibilidade no momento da reserva. 

 

3.7. Diária estendida para a devolução do veículo. O cliente contará com uma diária de 28 horas 

na devolução do veículo quando a reserva for efetuada com a tarifa padrão(*) da parceria. 

Condição não cumulativa com outras condições promocionais. 

3.7.1  A diária do carro da oferta GOL/Localiza é de 28 horas, de tolerância para devolução. A 

partir da 29ª hora, incidirá cobrança de uma nova diária. 

3.7.2 As demais ofertas terão a diária do carro de 24 horas, com até 1 hora de tolerância para 

devolução. A partir da 25ª hora, incidirá cobrança de hora extra (1/5 do valor da diária para cada 

hora extra), sendo cobrada, inclusive a hora de tolerância.  

 

3.8.  Pontuação no Programa Fidelidade Localiza e acumulo de milhas Smiles. 

3.8.1  Os clientes cadastrados ganham ainda 100 pontos extras no programa. 

3.8.2 A cada R$ 1,00 ganha 1 milha Smiles. 

 

3.9.  Retirada de carro em qualquer Agência Localiza, mediante reserva pelo site da GOL e 

apresentação do localizador da reserva do carro nas agências Localiza no ato da retirada do carro. 

O Localizador é o comprovante da confirmação da reserva. 

3.9.1 A reserva dever ser realizada no mesmo nome do responsável pela condução do carro. 

 

3.10.  Comodidade de devolução de carros em qualquer Agência Localiza, mediante pagamento 

de taxa de retorno do carro alugado entre agências, conforme valor previsto no folder de tarifas 

Localiza, vigente à época da devolução do carro. 

 

3.11.  Possibilidade de contratação de adicionais: Seguros, GPS, Localiza Way, bebê conforto, 

cadeira de bebê e assento de elevação durante o processo da reserva no site da Gol, mediante 

disponibilidade e confirmação da reserva. Aluguel com motorista disponível através da Central de 

Reservas ou Agências Localiza, mediante disponibilidade. 
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4.  Condições 

 

4.1.  Para cada Localizador de Voo será concedido o direito a 1 (uma) reserva de carro nas 

condições da parceria.  

 

4.2. Para a reserva de Aluguel de Carros, nos termos deste Regulamento, é necessário que a 

mesma seja feita pelo site de compras de passagens aéreas da GOL (www.voegol.com.br). 

4.2.1. Caso o cliente não faça a reserva do carro durante o processo de compra da passagem 

aérea GOL ou Varig, ele poderá acessar posteriormente o website - www.voegol.com.br e realizar 

a reserva do carro com os benefícios previstos neste Regulamento. 

4.2.2. Não serão aceitas reservas pelo website da Localiza, pela Central de Reservas ou nas 

Agências Localiza. 

 

4.3. Não serão permitidas reservas nas condições especiais da parceria GOL / Localiza pelo 

website - www.localiza.com, APP Localiza, Central de Reservas ou Agências Localiza. 

 

4.4. Sobre as reservas realizadas na promoção GOL/Localiza, prevalecerão as demais Condições 

Gerais do Contrato de Aluguel de Carros da Localiza no ato da retirado do carro.  

 

4.5. Não há limite máximo de diárias locação do carro, desde que sejam obedecidas as 

condições estipuladas no contrato de Aluguel de Carros da Localiza no ato da retirada do carro. 

 

4.6. A retirada do carro poderá ter início em até 05 (cinco) dias antes da data do primeiro 

trecho voado e até 05 (cinco) dias após o último trecho voado, desde que a reserva seja feita para 

esse período. 

 

4.7. A Localiza se reserva o direito de cobrar “no show” para as reservas confirmadas, as quais o 

cliente não realizar a locação. 

 

4.8. A reserva será garantida pelo período de até 01 (uma) hora do horário previsto para a 

retirada do carro ou até o horário de fechamento da agência, o que ocorrer primeiro. Após este 

período o cliente ficará sujeito à disponibilidade de carro, sendo que em 24 horas a reserva será 

considerada como no show. 

 

4.9.  Será cobrada taxa de aluguel prevista no Tarifário da Localiza sobre o valor total do 

contrato para carros retirados e devolvidos nas Agências Centro, Agências Aeroporto e Agências 

dos Terminais Rodoviários. 

4.9.1. Os valores da taxa de aluguel e demais valores podem ser alterados a qualquer momento, 

sendo o valor oficial o informado no ato da reserva. 

4.9.2. A Localiza pode flexibilizar o valor da taxa de aluguel, quando de promoções especiais, 

sendo que nestas, o benefício do upgrade automático e diária estendida de 28 horas não serão 

cumulativos. 

 

4.10. Os pagamentos poderão ser realizados à vista ou em até 10x sem juros nos cartões de 

crédito American Express, Visa, Mastercard, Diners Club International e Elo emitidos no Brasil. 

4.10.1. Pagamentos com cartões Corporate só serão aceitos à vista. 

 

4.11.  A Promoção válida somente no território Brasileiro. 
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5. Vigência 

 

5.1.  As condições previstas nesse Regulamento são válidas de 29/11/2016 até 31/03/2020, 

podendo ser prorrogado mediante livre escolha da Localiza e da Gol. 

 

6. Condições Gerais  

 

5.1.  A presente Promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção realizada pela 

Localiza ou qualquer outro benefício concedido.  

 

5.2.  Em caso de dúvidas, consulte a Central de Relacionamento com o Cliente da GOL e ou Varig 

- 0800 704 0465 e www.voegolL.com.br, ou da Assistência a Clientes Localiza -  0800 979 20 20 e 

falefacil@localiza.com. 

 

5.3.  A Localiza e a Gol isentam-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). 

 

5.4.  Os termos do presente Regulamento podem ser obtidos no website da Gol, da Localiza ou 

por meio do número 0800 979 2000. 

 

5.5. A Localiza e a Gol reservam-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente 

Promoção, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas a ser feito por meio do website 

Localiza e/ou website Gol.  

 

5.6. No caso de dúvidas sobre esta Promoção, o cliente poderá entrar em contato com a 

Localiza por meio do número 0800 979 2000.  

 

Belo Horizonte, 24 de Novembro de 2016. 

 

 

 

______________________________________________ 

Localiza Rent a Car S.A 

 

 

 

 


