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REGULAMENTOS 
 
As promoções 20% desconto, Combo Férias de Inverno, Leve 5 diárias e pague 4 e Upgrade LOCALIZA FAST 
Férias (denominadas nestes regulamentos como a “Promoção”) é realizada exclusivamente pela Localiza 
Rent a Car S.A., sociedade por ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.670.085/0001-55, com 
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 377, bairro 
Cachoeirinha, CEP 30150-000 (a “Localiza”). 
 
Antes de participar da Promoção, o cliente deve ler o presente Regulamento. A adesão à Promoção implica 
no entendimento e na aceitação total das condições, regras e normas descritas, neste Regulamento e nas 
Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro emitida pela Localiza Hertz, devidamente 
registrada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sob 
o nº 1176324, em 18/04/2019 (“Condições Gerais Localiza”).  
 

Combo Férias de Inverno 
  
Denominações da promoção: 
 
Para os fins deste regulamento serão válidas as denominações, conforme significados descritos abaixo:  
a) Cliente: pessoa física, que preencham os requisitos das Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros 

e Seguro Localiza Hertz; 
b) Fruição: período de utilização das diárias dos veículos. 
c) Período de contratação: período em que é realizada a reserva. 
 
1. Descrição Geral da Promoção:  

 
1.1. A Promoção realizada pela Localiza Hertz é válida somente no território Brasileiro, ressalvado o 

disposto na cláusula 3.3 deste regulamento.   
 

2. Clientes elegíveis à Promoção:  
 
2.1. São elegíveis à contratação da Promoção somente clientes, pessoas físicas que preencham os 

requisitos estabelecidos nas Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza 
Hertz.  
 

3. Período, local, forma de contratação e vigência da Promoção:  
 
3.1. Para reservas e contratação da Promoção: o período de contratação da Promoção acontecerá no 

período de 25/06/2019 a 28/07/2019. 
a) As reservas com condição promocionais podem ser adquiridas pelo Site Localiza Hertz 

(www.localizahertz.com), Aplicativo Localiza Hertz, Take net e Convênios. 
b) A Fruição da Promoção deverá ocorrer no período de 11/07/2019 a 28/07/2019. 
c) As agências participantes da Promoção poderão ser verificadas no ato da confirmação da 

reserva mediante informação automática no site. 
 

4. Descrição da modalidade da Promoção. 
 
4.1. Mini Férias de Inverno: 

a) Diária de grupo C: a partir de R$ 99,90 – Mínimo de 3 diárias com seguros e taxa de aluguel de 
12% e, um condutor adicional incluso. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. 

b) Diária de grupo FX: a partir de R$ 129,90 – Mínimo de 3 diárias com seguros e taxa de aluguel 
de 12% e, um condutor adicional incluso. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. 
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4.2 Válido apenas para locações com período a partir de 3 diárias. 

 
4.3 Os preços podem variar conforme aproximação do evento e disponibilidade de carros sem aviso prévio. 

 
4.4 A Promoção poderá ter alteração de valor por aproximação do período de fruição e/ou 

disponibilidade de carros. Os valores podem ser conhecidos mediante cotação/reserva Site 
Localiza Hertz (www.localizahertz.com) e aplicativo Localiza Hertz. 
 

4 Convivência com outras Promoções; 
 
5.1 A presente Promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção realizada pela Localiza Hertz 

ou qualquer outro benefício concedido.  
 

6 Condições Gerais  
6.1 A composição da Promoção não poderá ser alterada em nenhuma hipótese, considerando-se a 

modalidade do pacote fechado, ressalvada a possibilidade upgrade na contratação de veículo 
integrante de grupo superior ao estabelecido na modalidade da Promoção. Com a eventual 
contratação de upgrade de grupo de veículo, os valores relativos aos seguros (casco e terceiro) 
serão majorados automaticamente de forma a refletir o valor cobrado em relação ao novo veículo 
contratado nos termos do tarifário vigente e praticada pela Localiza a época da contratação. 
 

6.2 A Promoção limita-se a disponibilidade dos veículos em cada localidade participante no momento 
da reserva, ressalvada a possibilidade de realização de upgrade na contratação de grupo de veículo 
diretamente em uma das lojas participantes. 

 
 

6.3 No momento da retirada do veículo contratado sob a égide dessa Promoção, o cliente poderá, 
diretamente no balcão de atendimento da Agência Localiza Hertz da localidade participante 
contratar adicionais comercializados pela Localiza e não contemplados na Promoção. 
 

6.4 Na hipótese do cliente devolver o veículo antes do prazo estabelecido na modalidade da Promoção 
contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor das diárias vincendas até o término do prazo da 
modalidade da Promoção e adicionais contratados, sem o benefício da Promoção, nos termos do 
tarifário vigente naquele momento (Tarifa 501 – KM Livre). 

 

6.5 Na hipótese do cliente devolver o veículo após o término do prazo estabelecido na modalidade da 
Promoção contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor de todas as diárias utilizadas pelo cliente e 
serviços adicionais contratados, realizando uma pró-rata do valor da diária da promoção adquirida. 
 

6.6 A Localiza Hertz isenta-se de qualquer responsabilidade por problemas, falhas ou funcionamento 
técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de 
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações 
ou transmissões para o correto processamento de reservas realizadas e abrangidas pela presente 
Promoção, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de dados ou impossibilidade 
da Localiza Hertz em recebê-los, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet 
ou no Portal, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 
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6.7 Os termos do presente Regulamento, das Condições Gerais Localiza Hertz podem ser obtidos no 
site www.localizahertz.com 
 

6.8 A Localiza Hertz reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente Promoção, 
honrando as reservas já realizadas. 

 
 

Leve 5 diárias e pague 4 
 
Denominações da promoção: 
 
Para os fins deste regulamento serão válidas as denominações, conforme significados descritos abaixo:  
d) Cliente: pessoa física, que preencham os requisitos das Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros 

e Seguro Localiza Hertz; 
e) Fruição: período de utilização das diárias dos veículos. 
f) Período de contratação: período em que é realizada a reserva. 
 
1. Descrição Geral da Promoção:  

1.1. A Promoção realizada pela Localiza Hertz é válida somente no território Brasileiro, ressalvado o 
disposto na cláusula 3.3 deste regulamento.   
 

2. Clientes elegíveis à Promoção:  
2.1. São elegíveis à contratação da Promoção somente clientes, pessoas físicas que preencham os 

requisitos estabelecidos nas Condições Gerais de Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza 
Hertz.  
 

3. Período, local, forma de contratação e vigência da Promoção:  
3.1. Para reservas e contratação da Promoção: o período de contratação da Promoção acontecerá no 

período de 11/07/2019 a 28/07/2019. 
a) As reservas com condição promocionais podem ser adquiridas pelo: Site Localiza Hertz 

(www.localizahertz.com), Aplicativo Localiza Hertz, Whatsapp Localiza Hertz, Balcão de 
Agências Localiza Hertz, Central de Reservas Localiza Hertz, Take net e Convênios. 
 

3.2. A Fruição da Promoção deverá ocorrer no período de 11/07/2019 a 28/07/2019. 
 

3.3. As agências participantes da Promoção poderão ser verificadas no ato da confirmação da reserva 
mediante informação automática no site. 

 
1.1. A promoção é válida para as cidades: Alagoinhas,  Altamira,  Americana,  Amparo,  Ananindeua,  

Anapolis,  Angra Dos Reis,  Aparecida De Goiania,  Aracaju,  Aracatuba,  Araguaina,  Araguari,  
Arapiraca,  Ararangua,  Araraquara,  Araras,  Araxa,  Ariquemes,  Atibaia,  Avare,  Balneario Camboriu,  
Barbacena,  Barreiras,  Barueri,  Batatais,  Bauru,  Bayeux,  Bebedouro,  Belem,  Belford Roxo,  Belo 
Horizonte,  Bento Goncalves,  Betim,  Birigui,  Blumenau,  Boa Vista,  Bonito,  Braganca Paulista,  
Brasilia,  Brusque,  Cabedelo,  Cacador,  Cacapava,  Caceres,  Cachoeiro De Itapemirim,  Cajazeiras,  
Caldas Novas,  Camacari,  Campinas,  Campo Belo,  Campo Grande,  Campo Verde,  Campos Do 
Jordao,  Campos Dos Goytacazes,  Canoas,  Canoinhas,  Caraguatatuba,  Carazinho,  Caruaru,  
Castanhal,  Caxias Do Sul,  Colatina,  Confins,  Contagem,  Cotia,  Criciuma,  Cruz,  Cruzeiro,  Cubatao,  
Cuiaba,  Curitiba,  Diadema,  Dourados,  Duque De Caxias,  Erechim,  Eunapolis,  Feira De Santana,  
Florianopolis,  Formosa,  Fortaleza,  Foz Do Iguacu,  Franca,  Goiana,  Goiania,  Gramado,  Gravatai,  
Guarapari,  Guarapuava,  Guaratingueta,  Guaruja,  Guarulhos,  Gurupi,  Hortolandia,  Ilheus,  
Imperatriz,  Indaiatuba,  Ipojuca,  Itabira,  Itaborai,  Itabuna,  Itajai,  Itajuba,  Itanhaem,  Itapetininga,  
Itapeva,  Itatiba,  Itu,  Ituiutaba,  Jaboticabal,  Jacarei,  Jaguariuna,  Jaguaruna,  Janauba,  Jaragua Do 
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Sul,  Jatai,  Jau,  Jequie,  Jijoca De Jericoacoara,  Joao Monlevade,  Joao Pessoa,  Joao Pinheiro,  
Joinville,  Juazeiro Do Norte,  Juiz De Fora,  Jundiai,  Lages,  Lajeado,  Lauro De Freitas,  Lavras,  Leme,  
Lencois Paulista,  Limeira,  Linhares,  Lins,  Londrina,  Lucas Do Rio Verde,  Luis Eduardo Magalhaes,  
Luziania,  Macae,  Macapa,  Maceio,  Manaus,  Maraba,  Mariana,  Marilia,  Maringa,  Matao,  Maua,  
Medianeira,  Mineiros,  Mogi Guacu,  Montes Claros,  Mossoro,  Natal,  Navegantes,  Niteroi,  Nova 
Iguacu,  Nova Lima,  Nova Mutum,  Novo Hamburgo,  Osasco,  Ourinhos,  Ouro Branco,  Palmas,  
Paracatu,  Paragominas,  Paranagua,  Parauapebas,  Parnaiba,  Passo Fundo,  Passos,  Patos De Minas,  
Patrocinio,  Paulinia,  Pelotas,  Peruibe,  Pindamonhangaba,  Pinhais,  Piracicaba,  Pirapora,  
Pirassununga,  Pocos De Caldas,  Ponta Grossa,  Porto Alegre,  Porto Seguro,  Porto Uniao,  Porto 
Velho,  Pouso Alegre,  Praia Grande,  Presidente Prudente,  Primavera Do Leste,  Recife,  Resende,  
Ribeirao Pires,  Rio Branco,  Rio Claro,  Rio De Janeiro,  Rio Do Sul,  Rio Grande,  Rio Largo,  Rio Novo,  
Rio Verde,  Rondonopolis,  Salto,  Salvador,  Santa Cruz Do Sul,  Santa Maria,  Santo Andre,  Santo 
Angelo,  Santo Antonio De Jesus,  Santos,  Sao Bento Do Sul,  Sao Bernardo Do Campo,  Sao Bras Do 
Suacui,  Sao Caetano Do Sul,  Sao Carlos,  Sao Goncalo,  Sao Goncalo Do Amarante,  Sao Gotardo,  
Sao Joao Del Rei,  Sao Joaquim Da Barra,  Sao Jose Dos Campos,  Sao Jose Dos Pinhais,  Sao Leopoldo,  
Sao Luis,  Sao Mateus,  Sao Paulo,  Sao Roque,  Sao Sebastiao,  Sao Vicente,  Sinop,  Sobral,  Sorocaba,  
Sorriso,  Sumare,  Suzano,  Taboao Da Serra,  Taguatinga,  Tangara Da Serra,  Tatui,  Taubate,  
Telemaco Borba,  Teresina,  Tres Coracoes,  Tres Lagoas,  Tres Rios,  Tubarao,  Tucurui,  Ubatuba,  
Uberaba,  Uberlandia,  Unai,  Uruguaiana,  Valenca,  Valenca.,  Valinhos,  Varginha,  Varzea Grande,  
Vila Velha,  Vinhedo,  Vitoria,  Vitoria Da Conquista,  Volta Redonda. 
 

4. Descrição da modalidade da Promoção. 
4.1.  Leve 5 diárias e pague 4 

 
a) A cada 5 diárias reservadas o cliente ganhará uma grátis. Exemplo: reservará 5 dias e pagará 4 

diárias. 
Os seguros serão cobrados pelo número de dias utilizados e no momento da reserva o cliente 
deverá colocar as datas de utilização (caso insira 4 dias de duração, por exemplo, não receberá 
a oferta). 
 

4.2. A Promoção poderá ter alteração de valor por aproximação do período de fruição e/ou 
disponibilidade de carros. Os valores podem ser conhecidos mediante cotação/reserva:  Site Localiza 
Hertz (www.localizahertz.com), Aplicativo Localiza Hertz, Whatsapp Localiza Hertz, Balcão de Agências 
Localiza Hertz, Central de Reservas Localiza Hertz, Take net e Convênios. 
 

5. Convivência com outras Promoções; 
5.1. A presente Promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção realizada pela Localiza Hertz 

ou qualquer outro benefício concedido.  
 

6. Condições Gerais  
6.1. A composição da Promoção não poderá ser alterada em nenhuma hipótese, considerando-se a 

modalidade do pacote fechado, ressalvada a possibilidade upgrade na contratação de veículo 
integrante de grupo superior ao estabelecido na modalidade da Promoção. Com a eventual 
contratação de upgrade de grupo de veículo, os valores relativos aos seguros (casco e terceiro) serão 
majorados automaticamente de forma a refletir o valor cobrado em relação ao novo veículo 
contratado nos termos do tarifário vigente e praticada pela Localiza a época da contratação. 
 

6.2. A Promoção limita-se a disponibilidade dos veículos em cada localidade participante no momento 
da reserva, ressalvada a possibilidade de realização de upgrade na contratação de grupo de veículo 
diretamente em uma das lojas participantes.  
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6.3. No momento da retirada do veículo contratado sob a égide dessa Promoção, o cliente poderá, 
diretamente no balcão de atendimento da Agência Localiza Hertz da localidade participante 
contratar adicionais comercializados pela Localiza e não contemplados na Promoção. 

 
6.4. Na hipótese do cliente devolver o veículo antes do prazo estabelecido na modalidade da Promoção 

contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor das diárias vincendas até o término do prazo da 
modalidade da Promoção e adicionais contratados, sem o benefício da Promoção, nos termos do 
tarifário vigente naquele momento (Tarifa 501 – KM Livre). 

 
6.5. Na hipótese do cliente devolver o veículo após o término do prazo estabelecido na modalidade da 

Promoção contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor de todas as diárias utilizadas pelo cliente e 
serviços adicionais contratados, realizando uma pró-rata do valor da diária da promoção adquirida. 

 
6.6. A Localiza Hertz isenta-se de qualquer responsabilidade por problemas, falhas ou funcionamento 

técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de 
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações 
ou transmissões para o correto processamento de reservas realizadas e abrangidas pela presente 
Promoção, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de dados ou impossibilidade da 
Localiza Hertz em recebê-los, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no 
Portal, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

 
6.7. Os termos do presente Regulamento, das Condições Gerais Localiza Hertz podem ser obtidos no site 

www.localizahertz.com 
 

6.8. A Localiza Hertz reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente Promoção, 
honrando as reservas já realizadas. 

 
 

Upgrade LOCALIZA FAST - Férias 
 
Denominações da promoção: 
 
Para os fins deste regulamento serão válidas as denominações, conforme significados descritos abaixo:  
g) Cliente: pessoa física, que preencham os requisitos da elegibilidade FAST das Condições Gerais de 

Contrato de Aluguel de Carros e Seguro Localiza Hertz; 
h) Fruição: período de utilização das diárias dos veículos. 
i) Período de contratação: período em que é realizada a reserva. 
 
1. Descrição Geral da Promoção:  
 
1.1  A Promoção realizada pela Localiza Hertz é válida somente no território Brasileiro, ressalvado o 
disposto na cláusula 3.3 deste regulamento.   
 
2. Clientes elegíveis à Promoção:  
 
2.1 São elegíveis à contratação da Promoção somente clientes, pessoas físicas que preencham os 
requisitos estabelecidos para utilizar o LOCALIZA FAST e nas Condições Gerais de Contrato de Aluguel de 
Carros e Seguro da Localiza Hertz.  
 
3. Período, local, forma de contratação e vigência da Promoção:  
 

http://www.localizahertz.com/


Página 6 de 3 

3.1 Para reservas e contratação da Promoção: o período de contratação da Promoção acontecerá no 
período de 04/07/2019 a 28/07/2019. 
 
3.1.1  As reservas com condição promocionais podem ser adquiridas pelo Site Localiza Hertz 
(www.localizahertz.com) e Aplicativo Localiza Hertz 
3.2 A Fruição da Promoção deverá ocorrer no período de 04/07/2019 a 28/07/2019. 
 
3.3 As agências participantes da Promoção poderão ser verificadas no ato da confirmação da reserva 
mediante informação automática no site. 
 
4. Descrição da modalidade da Promoção. 
 
4.1 FAST-Férias:  

 
a) Upgrade grátis de grupo F para FK nas agências AABHZ, ACSAV, AAFLN, AAPOA, AAGRU, AACGH, 

ACTAT, AAREC, AASSA, AABSB, AAGYN permanecendo todas as condições comerciais do grupo F. 
O valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. 

b) Válido apenas para locações com período de no máximo 6 diárias. 
c) Os preços podem variar conforme aproximação do evento e disponibilidade de carros sem aviso 

prévio. 
 

4.2. A Promoção poderá ter alteração de valor por aproximação do período de fruição e/ou disponibilidade 
de carros. Os valores podem ser conhecidos mediante cotação/reserva Site Localiza Hertz 
(www.localizahertz.com) e Aplicativo Localiza Hertz. 
 
5. Convivência com outras Promoções; 
 
5.1. A presente Promoção não é cumulativa com qualquer outra promoção realizada pela Localiza Hertz ou 
qualquer outro benefício concedido.  
 
6. Condições Gerais  
 
6.1 A composição da Promoção não poderá ser alterada em nenhuma hipótese, considerando-se a 
modalidade do pacote fechado, ressalvada a possibilidade upgrade na contratação de veículo integrante de 
grupo superior ao estabelecido na modalidade da Promoção. Com a eventual contratação de upgrade de 
grupo de veículo, os valores relativos aos seguros (casco e terceiro) serão majorados automaticamente de 
forma a refletir o valor cobrado em relação ao novo veículo contratado nos termos do tarifário vigente e 
praticada pela Localiza a época da contratação. 
 
6.2 A Promoção limita-se a disponibilidade dos veículos em cada localidade participante no momento da 
reserva, ressalvada a possibilidade de realização de upgrade na contratação de grupo de veículo diretamente 
em uma das lojas participantes.  
 
6.3 No momento da retirada do veículo contratado sob a égide dessa Promoção, o cliente poderá, 
diretamente no balcão de atendimento da Agência Localiza Hertz da localidade participante contratar 
adicionais comercializados pela Localiza e não contemplados na Promoção. 
 
6.4 Na hipótese do cliente devolver o veículo antes do prazo estabelecido na modalidade da Promoção 
contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor das diárias vincendas até o término do prazo da modalidade da 
Promoção e adicionais contratados, sem o benefício da Promoção, nos termos do tarifário vigente naquele 
momento (Tarifa 501 – KM Livre). 
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6.5 Na hipótese do cliente devolver o veículo após o término do prazo estabelecido na modalidade da 
Promoção contratada, a Localiza Hertz cobrará o valor de todas as diárias utilizadas pelo cliente e serviços 
adicionais contratados, realizando uma pró-rata do valor da diária da promoção adquirida. 
 
6.6 A Localiza Hertz isenta-se de qualquer responsabilidade por problemas, falhas ou funcionamento 
técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de 
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou 
transmissões para o correto processamento de reservas realizadas e abrangidas pela presente Promoção, 
incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de dados ou impossibilidade da Localiza Hertz em 
recebê-los, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no Portal, vírus, falha de 
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 
 
6.7 Os termos do presente Regulamento, das Condições Gerais Localiza Hertz podem ser obtidos no site 
www.localizahertz.com 
 
6.8 A Localiza Hertz reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente Promoção, 
honrando as reservas já realizadas. 
 
 
 

Belo Horizonte, 25 de Junho de 2019. 
 

______________________________________________ 
Localiza Rent a Car S.A 
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