BENEFÍCIO EM LOCAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
PARCERIA LOCALIZA HERTZ, GOL E SMILES
TERMOS E CONDIÇÕES
Clientes elegíveis
Clientes Gol que se enquadram na regra atual para transporte de profissionais de saúde na
tratativa do COVID-19 (https://www.voegol.com.br/compromissogol?br=banner-

carrossel4&of=compromisso-gol-levar-a-medicina).
Condição especial na Localiza Hertz


A condição especial oferece isenção de 3 diárias de locação de carros do grupo C
(econômico com ar)



Serão cobrados do cliente apenas os seguros e taxas.



Caso o cliente queira estender as diárias ou fazer contratações adicionais, o valor extra
será cobrado normalmente.



A condição especial é válida para reservas e retiradas de 22/04/2020 a 30/05/2020.



O benefício é válido para todas as agências Localiza Hertz (corporação), em
funcionamento, do território nacional, exceto: Alta Floresta/MT, Barra do Garças/MT,
Cascavél/PR, Cabo Frio/RJ, Campina Grande/PB, Corumbá/MS, Chapecó/SC, Toledo/PR,
Itaituba/PA, Teixeira de Freitas/BA, Petrolina/PE, Satanrem/PA, Ipatinga/MG,
Arcos/MG, Balsas/MA, Bom Despacho/MG, Bage/RS, Governador Valadares/MG,
Machado/MG,
Alfenas/MG,
Almenara/MG,
Guanhães/MG,
Guanambi/BA,
Goianesia/GO, Divinópolis/MG, Currais Novos/RN, Curvelo/MG, Campo Novo de
Parecis/MG, Cianorte/PR, Conselheiro Lafaiete/MG, MG, Formiga/MG, Francisco
Beltrão/PR, Carangola/MG, Carantinga/MG, Caetite/BA, Catalão/GO, São Miguel do
Oeste/SC, Cruz Alta/RS, Juina/MT, Juara/MT, Itumbiara/GO, Joaçaba/SC, Caico/RN,
Itauna/MG, Irece/BA, Itaberaí/GO, Iguatu/CE, Brumado/BA, Barretos/SP, Botucatu/SP,
Buzios/RJ, Concordia/SC, Santa Rosa/RS, Redenção/PA, Sete Lagoas/MG, Uruaçu/GO,
Petrolina/PE, Assis/SP, Pato Branco/PR, Pedro Leopoldo/MG, Ouro Preto/MG,
Osório/RS, Nova Friburgo/RJ, Porangatu/GO, Mogi das Cruzes/SP, Nova Andradina/MS,
Muriaé/MG, Morrinhos/GO, Navirai/MS, Manhuaçu/MG, Petrópolis/RJ, Paranavai/PR,
Ponte Nova/MG, Pará de Minas/MG, São Sebastião do Paraíso/MG, Xinguara/PA,
Timoteo/MG, Uba/MG, Umuarama/PR, Patos/PB, Teresópolis/RJ, Torres/RS, Teófilo
Otoni/MG, Itapurena/RJ, Juazeiro/BA, Guaxupé/MG, Chapadão do Sul/MS, Pato
Branco/PR.



Condições exclusivas para contratos pessoa física.



O cliente deverá apresentar novamente o CRM/documento de identificação
profissional e carta comprobatória na retirada do veículo.



Os benefícios desta parceria não podem ser utilizados em conjunto com qualquer outro
cupom, promoção ou oferta especial.



Reservas sujeitas a disponibilidade de veículos e outros equipamentos como o Localiza
Way, assento de elevação, cadeirinha de bebê e bebê conforto.



A Localiza Hertz não garante a escolha do modelo do veículo. A reserva será feita de
acordo com os grupos disponíveis na localidade.



Caso solicite alterações de reserva, os valores previstos na reserva inicial estarão
sujeitos a variações.



A solicitação da reserva, com a condição especial para profissionais de saúde, deverá ser
feita exclusivamente aos atendentes GOL nos balcões de aeroportos no momento da
emissão da passagem aérea.



A confirmação da reserva e agência de retirada e devolução do carro serão enviadas aos
clientes pela Central de Reservas 24h Localiza Hertz via e-mail.



A confirmação de leitura e aceite dos termos do Contrato Público e dos Requisitos para
Locação, assim como a declaração de ciência de que deverá respeitar todas as regras do
Código de Trânsito Brasileiro, ocorrerão ao realizar a reserva.

Condição especial em acúmulo de milhas Smiles na locação


Os profissionais de saúde que alugarem carros com a isenção receberão ainda 500
milhas Smiles por contrato de locação. O crédito das milhas acontecerá em até 15 dias
após a data de devolução do veículo. A condição também é válida de 22/04/2020 a
30/05/2020.

