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SUPER PLUS – Cobertura de Quebra Isolada de 

Vidros + Cobertura de Furto ou Roubo + Oferta 

do Seguro Acidentes Pessoais 

 

O SUPER PLUS abrange as coberturas de Quebra Isolada de Vidros e 

de Furto ou Roubo mais a OFERTA do Seguro Acidentes Pessoais. 

A Ecomobile - Aluguer de Automóveis proporciona-lhe o SUPER PLUS 

única e exclusivamente através do website www.ecomobile.pt. Assim, 
ao fazer a sua reserva online poderá selecionar um dos packs, abaixo 

mencionados, e automaticamente usufruirá do SUPER PLUS. 

Packs que incluem automaticamente o SUPER PLUS, a saber: 

Pack *** - inclui o SUPER PLUS + redução da franquia em 50%. 

Aplicável aos ligeiros de passageiros e de mercadorias; 

Pack **** - inclui o SUPER PLUS + redução da franquia em 75%. 

Aplicável aos ligeiros de passageiros e de mercadorias; 

Pack ***** - inclui o SUPER PLUS + extinção da franquia (franquia 

0%). Disponível somente para os ligeiros de passageiros. 

Veja os seguintes exemplos através do website www.ecomobile.pt: 

Viatura ligeira de passageiros  

 

http://www.ecomobile.pt/
http://www.ecomobile.pt/
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Viatura ligeira de mercadorias 

 

Ao contratualizar o SUPER PLUS está a poupar! Se selecionar 

isoladamente uma das coberturas/seguros pagará mais.  

O SUPER PLUS está sempre agregada às reduções de franquia em 

50% e 75% ou, porventura, à extinção da mesma. Esta última só se 

aplica para os ligeiros de passageiros.  

O SUPER PLUS dá-lhe condições extraordinariamente benéficas 

reduzindo o seu grau de responsabilidade e risco que estão adjacentes 
a um Contrato de Aluguer Automóvel. Por isso, já sabe, minimize o 

risco, contratualizando o SUPER PLUS.  

Para saber mais sobre cada cobertura/seguro que estão incorporados 
no SUPER PLUS consulte a Cláusula 6.ª (Seguros) das Condições Gerais 

de Aluguer.   

Para mais informações contacte a Central de Reservas da Ecomobile – 
Aluguer de Automóveis através dos n.ºs de telefone (+351) 256 100 

261 e de telemóvel (+351) 913 925 393 e (+351) 916 514 777, então, ou 

através do endereço de e-mail reservas@ecomobile.pt. 
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