Regulamento Parceria Bradesco Cartões

1. Definições
1.1. A parceria entre Bradesco Cartões e a Unidas trata-se de uma oferta para aluguel
de carros na Unidas em condições especiais.
1.2. Serão oferecidos descontos sobre o valor das diárias de locação apontados no
Tarifário Unidas em reservas efetuadas por meio do hotsite da parceria Bradesco
Cartões.
2. Benefícios
2.1. Comodidade, facilidade e economia no processo de reserva do veículo por meio da
internet.
2.2. Linha SUV 18% descontos grupos: SM, SV, SG, SU, TS) demais grupos 15%
descontos sobre a diária do site. *Grupos SM, SV, SG, SU, SP e TS. Oferta válida até 31/12/2021.

3. Condições
3.1. As reservas poderão ser realizadas por meio do hotsite da parceria Bradesco
Cartões e pela Central de Reservas pelo telefone 0800- 6 121.121.
3.2. O período mínimo de locação nas condições da parceria é de 1 (uma) diária,
composta de 24 horas, e o período máximo de locação será de 29 (vinte e nove) diárias.
Para continuar usufruindo dos benefícios da parceria após este período o cliente deverá
efetuar nova reserva devolver o veículo locado e retirar o veículo atrelado à nova
reserva.

3.3. A Proteção é opcional, para saber mais sobre cada uma acesse Proteção e Acessórios
para Carro - Unidas Aluguel de Carros
3.5. Será cobrada taxa administrativa de 12% sobre o valor total da locação.
3.6. Para locação de veículos compreendendo o período de até 20 diárias não haverá
limite de quilometragem. A partir da 21ª diária e até a 29ª haverá um limite de
quilometragem e um valor a ser cobrado por quilômetro excedente de acordo com o
informado no Tarifário Unidas vigente. Este limite compreende todo o período do
Contrato de Locação, ou seja, da 1ª até a 30ª diária. 3.9. Quando a devolução do carro
alugado ocorrer em cidade diferente daquela onde foi retirada, haverá cobrança da
respectiva Taxa de Retorno.
3.7. O pagamento da locação deverá ser realizado no momento da abertura do contrato,
e deverá ocorrer exclusivamente por meio do cartão de crédito, nominal dos
responsáveis pela locação.
3.8. Para consultar as demais condições necessárias para alugar um carro na Unidas,
acesse o site www.unidas.com.br

