
 O preço inclui: Iva, seguro Danos próprios, assistência em viagem (sem veiculo de substituição), kit 

utensílios (mangueira, extenção elétrica, químicos wc), gás, mesa e cadeiras exteriores; explicação 

de funcionamento; seguro danos próprios (franquia 1500.00€).

- Reservas: a reserva é confirmada por escrito e é considerada efetiva após pagamento de 50% do 

valor total do contrato (para o nosso IBAN); fica efectiva aquando do pagamento integral do 

contrato (até ao dia do levantamento).

- Caução de 1.500,00 Euros para eventuais danos na Viatura (por cartão de crédito ou dinheiro); é 

entregue com o depósito cheio e deve ser devolvido igual. Taxa de 200,00€ (na falta).

- Levantamento: Período da manhã 9H as 12H, Período da tarde 15H as 17H.

- Devolução: no mesmo período do levantamento, ou acresce um dia de aluguer. Levantamento ou 

devolução ao Domingo acresce €75,00.

- Devolução da viatura deve ser feita com a cassete e o tanque das águas sujas despejados. Na falta 

será cobrada uma taxa de limpeza de €75,00.

- O cliente e responsável perante as autoridades por circular fora dos prazos contratuais e assume 

as responsabilidades referentes a infracções, multas e outras ocorrências.

- Em casos alheios a Tederent que impossibilitem a entrega da viatura, será devolvida a quantidade 

paga, não havendo lugar a qualquer indemnização.

- Fora de Portugal: é permitido circular nos países aderentes a Carta Verde, fora deste espaço deve 

perguntar-nos acerca dos procedimentos a adoptar.

- Não é permitido fumar dentro da auto caravana ( taxa de €200,00).

- O transporte de animais tem uma taxa extra de 100,00 Euros.

Tabela de Preços
2021

Tederent Lda
Avenida Nª Sª da Guia 164
3105-089 Guia PBL

Tel. 236 952 857
Fax. 236 952 859
Tlm. 918 084 338
E-mail: reservas@tederent.com

Van
125€/dia 150€/dia 175€/dia

Start
150€/dia 195€/dia 250€/dia

Familiar
175€/dia 225€/dia 265€/dia

Premium
195€/dia 250€/dia 285€/dia 120€/dia 140€/dia 160€/dia

Económica

CALENDÁRIO 2021
Períodos Mínimos de Aluguer

Mediante consulta prévia e possibilidade de alugueres mais pequenos.

Época Baixa > 3 dias.
01 Jan. a 31 Març. / 10 Out. a 20 Dez.

Época Média > 5 dias.
01 Abr. a 30 Jun. / 01 Set. a 10 Out.

20 Dez. a 31 Dez.

Época Alta > 7 dias.
01 Jul. a 30 Ago.


