
125 €

25 €

Valor (€)

0 €

10 €

10 €

10 €

50 € + custo livro

50 € + custo livro

50 € + custo chaves

40 € (Lisboa e Porto)  sob consulta (outros locais)

75 €

10 €

25 €

50 €

35 €

10% da dívida recuperada

500 €

Valor (€)

Cessão Posição Contratual

Cessão Posição Contratual de Serviços Identificação de Cliente/Condutor  (multas, infrações, portagens) (obrigação legal)

Serviço extra de identificação de Condutor  (multas, infrações, portagens) (a pedido do Cliente, confirmação prévia de dados)

Pagamento de multas por conta do Cliente

Fee de redébitos para contratos LP Simples, Network e LPGo (VS, reparações, ...)

2.ª via do Livros de Revisões (durante a vigência do contrato) (1)

2.ª via do Manual do Veículo

2.ª via de Chaves  (durante a vigência do contrato) (1)

Pré-Inspeções de Recondicionamento 

14 €

75 €

22 €

85 € 

5 €/dia 

20 € 

Lavagens Completas de veículos em Centros LeasePlan Lisboa / Porto (2)

Lavagens Prestige de veículos em Centros LeasePlan Lisboa / Porto (2) (3)

Serviços de transporte de veículos - Dentro das cidades Lisboa e Porto (transporte por estrada) (2)

Serviços de transporte de veículos - Nacionais (transporte por estrada)  (2)

Parqueamento de veículos em Centros LeasePlan (consoante disponibilidade) (2)

Serviço de Entrega de veículos em Centro LeasePlan (2)

(sob marcação) (2)

60 €Serviço de Gestão de veículos Pool (sob marcação) (2) (4)

3.ª marcação de peritagem por falta de presença do Condutor

Alteração da domiciliação bancária

Adiamento ou substituição de cheques

Despesa de devolução de cheques sem provisão

Despesas por devolução de cobranças por débito bancário

Deslocações para resolução de créditos em mora

Recuperação de veículos por créditos em mora

Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.

40 €Autorização para circular em Marrocos

(1) Após terminação do veículo, consultar Tabela Fair Wear & Tear no website LeasePlan. 

(2) Os serviços deverão ser requisitados com antecedência de 48h.

(3) Lavagem exaustiva de viaturas com máximo detalhe, incluíndo lavagem de interiores e polimentos necessários de pintura.

(4) Receção/Pré-Inspeção/Reparação/manutenção e recondicionamento de viaturas que transitam de utilizador, sem término do contrato.

     Os serviços não contratados serão refaturados.

Serviços LeasePlan -  tabela de preços

250 €

0 €

10 €

25 €

25 €

15 €

20 €

25 €

25 €

15 €

50 €

50 €

75 €

200 €

100 €

81,30 €

75 €

Tratamento de Perdas Totais (sem seguro LeasePlan)

1.º Pedido de cálculo de rescisão

2.º ou mais Pedidos de cálculo de rescisão

50 €Customização de relatório FleetReporting Standard

300 €Customização de relatório FleetReporting Plus

2.ª via Contrato Quadro

2.ª via Contrato Individual

2.ª via Carta Verde

2.ª via Cartão combustível

2.ª via Certificado de IPO

2.ª via Manual do Condutor

Comprovativo do Pagamento do IUC

2.ª via Certificado de Matrícula - DUA

Certificado de Matrícula - DUA - alteração de cor

Certificado de Matrícula - DUA - alteração de pneus

- DUA - levantamento de documentos apreendidos

Certificado de Matrícula - DUA - alteração outras características (ex. películas, gravação chassis, chapa características, ...)

 - IMT - (pirilampos)

(p/ técnico)

Pedido de Autorização para Rotativos Amarelos

Despesas de transferência de propriedade

2.ª via Modelo Único de Venda

60 €Pedido de Inspeção Técnica ao IMT

30 €Certificado de Matrícula

15 €Certidão Automóvel de Registo em Vigor


