
COMO COMPARAR
PROPOSTAS DE RENTING
Para o(a) ajudar a comparar corretamente as várias propostas que 
recolheu no mercado, encontre abaixo um guia com todos os pontos que 
deve ter em consideração. 

Em primeiro lugar, verifique que se trata:

 1. Do mesmo carro (marca, modelo, motorização, tipo de
     transmissão, tipo de combustível e equipamento opcional);

 2. Da mesma duração do contrato;

 3. Do mesmo número de quilómetros contratados.

É importante clarificar se será necessário o pagamento de entrada inicial. Se sim, 
identifique os valores. De seguida, confirme as rendas mensais e verifique se incluem 
IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado).

Além disso, deve garantir que está a comparar propostas que lhe garantam 
exatamente os mesmos serviços.

Utilize a tabela abaixo para reunir a informação das várias propostas e 
garantir que as compara de forma justa e equiparável. Só desta forma, 
conseguirá escolher a melhor oferta de renting para si.

Carro

Duração do contrato
Número de quilómetros contratados
Valor de suplemento por km a mais
Valor de dedução por km a mais
Entrada inicial
Renda mensal

Marca
Modelo
Motorização
Tipo de transmissão
Tipo de combustível
Equipamento opcional
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Após recolher toda a informação, valide a mesma com o seu consultor comercial 
LeasePlan e será mais fácil tomar a sua decisão. Esperamos ajudá-lo(a) neste processo. 

Serviços incluídos

Assistência em viagem 
Em território nacional
Em território internacional  
Desempanagens
Reboque
Repatriamento dos ocupantes

Manutenção

Veículo de substituição (VS) em caso de:
Sinistro e reparações 
Avarias
Revisões
Roubo

Seguro automóvel:
Danos próprios - Franquia
Responsabilidade civil 
Proteção do condutor
Proteção dos ocupantes
Quebra isolada de vidros
Seguro de recondicionamento
(proteção, no final do contrato, dos eventuais
custos associados a danos existentes no veículo)

Garantia financeira 
(em caso de perda total da viatura)

Garantia total premium 
(danos provocados ou agravados no veículo
por uso negligente por parte do condutor)

Número de dias com VS

Categoria do VS

Pneus ilimitados
Pagamento do IUC
Inspeção Periódica Obrigatória
Linha de apoio 24h por dia
Gestor dedicado

Tipo de serviço VS 
(levantar ao balcão / Pick up & Delivery)

Ou envie-nos um e-mail para:

renting.auto@leaseplan.com
Ligue-nos: 800 10 70 70
De segunda a quinta-feira, das 09:00 às 17:30.
Às sextas-feiras, disponível das 09:00 às 17:00.
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