
 
 

Página 1 de 2 
 

Suplemento Serviço de Lavagem/Limpeza 

 

Suplemento Serviço de Lavagem/Limpeza – 15,00€ (I. V. A. 

incluído) para os veículos ligeiros de passageiros (inclui os grupos 

automóveis 11, 1001 e CH1001) e 20,00€ (I. V. A. incluído) para os 

veículos ligeiros de mercadorias (inclui os grupos automóveis W, W01, 

Y, Y01, Y01L, X, X01, Z, Z01 e Z01L); 

O serviço de Lavagem/Limpeza só poderá ser contratualizado no 

momento do levantamento da viatura (check-out) ou, então, no 

momento da respetiva reserva. 

Caso a viatura alugada seja devolvida relativa e anormalmente suja o 

serviço de Lavagem/Limpeza é de 25,00€ para os veículos ligeiros de 

passageiros (inclui os grupos automóveis 11, 1001 e CH1001) e de 

35,00€ para os veículos ligeiros de mercadorias (inclui os grupos 

automóveis W, W01, Y, Y01, Y01L, X, X01, Z, Z01 e Z01L). No entanto, 

o valor a cobrar poderá variar mediante o grau de sujidade e de 

conservação averiguado no momento da devolução (check-in) e do 

grupo automóvel contratualizado. 

Poderá acontecer que a Ecomobile – Aluguer de Automóveis tenha de 

recorrer a entidades externas para o serviço de Lavagem/Limpeza para 

que a viatura alugada permaneça nas devidas condições de 

higienização e limpeza, o que acarretará um custo suplementar para o 

Cliente. 

Por isso, já sabe, contratualize o Suplemento Serviço de 

Lavagem/Limpeza somente por 15,00€ (I. V. A. incluído) para os 

veículos ligeiros de passageiros (inclui os grupos automóveis 11, 1001 

e CH1001) e por 20,00€ (I. V. A. incluído) para os veículos ligeiros de 
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mercadorias (inclui os grupos automóveis W, W01, Y, Y01, Y01L, X, 

X01, Z, Z01 e Z01L) e previna-se de gastos suplementares aquando 

da devolução da viatura alugada. 

Para informações e esclarecimentos adicionais, deverá contactar a 

Central de Reservas da Ecomobile - Aluguer de Automóveis através dos 

nºs. de telefone (+351) 256 100 261 (chamada para a rede fixa nacional), de 

telemóvel (+351) 913 925 393 (chamada para a rede móvel nacional) e (+351) 917 

566 399 (chamada para a rede móvel nacional) ou, então, via e-mail para o 

endereço reservas@ecomobile.pt.   
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