
Proposta de Aluguer Operacional de Veículos Sem Condutor

PROPOSTA

A/C: 

CLIENTE CONSULTOR

Campanha Ford Renting

Prospecto/Cliente:  5000108

VEÍCULO: FORD FOCUS 1.5 TDCI 120HP BUSINESS

Nº 089735/004

Portas

Andreia Ramos

andreia.ramos@aldautomotive.com

Tel. 

Data: 08/10/2018

Caixa Velocidades 

Potência

Combustível

CO2

5

MAN6

120

Diesel

98g/km

Prazo

Quilómetros

Consumo

Custo Estimado Combustível

Tipo de Viatura

48 Meses 

Categoria Fiscal

40.000 Km

3,70L / 100 kms

0,00€ / mês

Wagon

Passageiros

Preço Opções

Preço com Desconto

Preço de Venda ao Público 23.818,33 €

18.845,18 €

495,86 €

Acessórios Opcionais:

Pintura metalizada  / Vidros Escurecidos

Aluguer e Serviços 265,24 €
IncluídoAluguer

IncluídoVeículo de Substituição | Serviço de Táxi | CITADINO | 02/05/15/60 (Dias por ocorrência: Manutenção / Avaria / Sinistro / Roubo)

Serviços de Mobilidade

Pneus | Unidades: Ilimitados Incluído

IUC Incluído

Incluído

Incluído

Linha Apoio Condutor (LAC) e Assistência em Viagem

Manutenção / IPO

Não Incluídodrive

Incluídomove

Gestão de Combustível Não Incluído

43,38 €Seguro (Isento de IVA)

Seguro Manutenção IncluídoFranquia : 500,00 €

Danos Próprios Franquia 4  % : 753,81 € Incluído

Responsabilidade Civil 50.000.000,00 € Incluído

Ocupantes (MIP / DTM) 5000/500 € Incluído

Renda Total

IVA

Renda Total (IVA incluído)

308,62 €

61,01 €

 369,63€

Ajuste de Kms

Limite autorizado por operação de manutenção extra contrato

Por excesso: 0,0930 €  |  Por defeito: 0,0372 €  |  Km máxima: 200.000 Kms

0,00 €
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Proposta de Aluguer Operacional de Veículos Sem Condutor

INFORMAÇÃO LEGAL

1. Os valores apresentados não incluem IVA, a não ser que expressamente referido em contrário.

2. As coberturas de Seguro de Danos Próprios têm franquia, com excepção das coberturas de quebra isolada de vidros, furto ou roubo. O Seguro 

de Danos Próprios está sujeito a exclusões, regendo-se pelas Condições Gerais de Seguro aplicáveis à data.

3. A ALD Automotive pode alterar as condições de pagamento do serviço de Gestão de Combustível, mediante pré-aviso com antecedência mínima 

de 7 dias úteis, sobre a data de entrada em vigor da referida alteração.

4. Esta Nota de Encomenda está sujeita à aprovação do Comité de Crédito do Grupo Société Générale.

5. Esta proposta é válida por um período de 15 dias (sempre que não haja variação do preço do veículo). A ALD Automotive reserva-se no direito de 

alterar as condições contratuais sempre que se verifique uma alteração nos pressupostos sobre os quais o Contrato foi celebrado e/ou sempre que, 

por determinação legal, se verifique o aumento ou a criação de novos impostos sobre o uso e fruição de veículos. Ao Cliente assiste o direito de 

anular a nota de encomenda se o valor das rendas for alterado devido a alterações dos pressupostos contratuais ou aumento de impostos, 

obrigando-se a indemnizar a ALD Automotive por todos os danos ou custos em que esta incorra, em resultado da anulação da encomenda junto do 

fornecedor.

6. Os dados recolhidos ou constantes na presente proposta são tratados e processados pela ALD Automotive, enquanto entidade corresponsável 

pelo tratamento de dados pessoais, em conformidade com o RGPD. O titular dos dados deverá solicitar por escrito ao Cliente, que reencaminhará à 

ALD Automotive, o exercício do direito de informação, acesso, retificação, portabilidade ou eliminação sempre que aplicável nos termos da lei. A 

recolha e tratamento dos dados têm por finalidade a celebração e gestão do contrato e a prossecução dos serviços requeridos pelo Cliente. Os 

dados serão arquivados pelo período necessário para efeitos de prossecução do Contrato e cumprimento de obrigações legais. O Cliente consente 

que os dados recolhidos junto do FCE Bank ou dos concessionários Ford sejam reencaminhados para a ALD Automotive. O Cliente consente 

expressamente no tratamento dos seus dados pelo FCE Bank, pela Ford assim como pela ALD Automotive, incluindo os contidos em documentação 

que venha a ser disponibilizada por si our por terceiro por si mandatado. Sempre que o Cliente transmita ao FCE Bank, à Ford e à ALD Automotive 

dados pessoais de terceiros, obriga-se a cumprir as obrigações aplicáveis (incluindo, se necessário, o consentimento expresso) face aos titulares 

dos dados, para o tratamento dos dados pelo FCE Bank, pela Ford assim como pela ALD Automotive para as finalidades previstas no Contrato.

RESUMO DA PROPOSTA

CLIENTE: Campanha Ford Renting

FORD FOCUS 1.5 TDCI 120HP BUSINESS OBSERVAÇÕES

Aluguer

Serviços

Seguro (Isento IVA)

IVA

Prazo

Kms

Ajuste km defeito

Ajuste km excesso

40.000 Km

48 Meses 

0,0372 €

0,0930 €

203,04 €

62,20 €

61,01 €

43,38 €

NOTA DE ENCOMENDA Nª 089735/004

No termos das Condições do Contrato de Prestação de Serviços Relativos a Veículos Sem Condutor nº , assinadas pelas partes em , encomendo à ALD Automotive os serviços acima especificados e autorizo a 
aquisição do veículo assinalado

Nº de Viaturas:

P.O /Divisão /C.Custo:

Data pretendida de Entrega
(sujeita a confirmação de disponibilidade)

Cor Exterior:

Utilizador:

Local de Entrega:

Interior:

Assinatura e carimbo:

Data:

369,63 €Renda Total (IVA inc)
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