
 
 

 
1 

Tabela Limite de Quilómetros 

 

VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, inclui os grupos 
automóveis W01, Y01, Y01L, X01, Z01 e Z01L e exclui a Linha 

Eletric Power (viaturas elétricas): 

 
- Limitado a 3.000 kms/contrato de aluguer, independentemente do 

n.º de dias de aluguer. A duração máxima de um Contrato de Aluguer 
na Ecomobile – Aluguer de Automóveis é de 30 dias.  

 
VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS (inclui eventuais 

prolongamentos) 
 

Dias de Aluguer Kms Autorizados Média Kms/Dia 

1 500 500 kms/Dia 

2 900 450 kms/Dia 

3  1.200 400 kms/Dia 

4 1.400 350 kms/Dia 

5 1.750 350 kms/Dia 

6 2.100 350 kms/Dia 

7 2.450 350 kms/Dia 

8 2.800 350 kms/Dia 
A partir dos 9 dias até aos 30 dias o limite máximo é de 3.000 kms 

 
Caso pretenda percorrer mais quilómetros contactar os serviços 

comerciais da Ecomobile - Aluguer de Automóveis. 

NOTAS: 

VALOR DO QUILÓMETRO EXTRA: 

- LIGEIROS DE PASSAGEIROS: 0,20€ (I. V. A. incluído à taxa legal 

em vigor); 

- LIGEIROS DE MERCADORIAS: 0,30€ (I. V. A. incluído à taxa legal 
em vigor). 

 

OBSERVAÇÃO: 
No caso de existir um prolongamento associado a um Contrato de 

Aluguer dever-se-á somar o n.º de dias do Contrato de Aluguer e o n.º 
de dias de prolongamento para se poder determinar o n.º de 

quilómetros autorizados a percorrer mediante tabela acima. 
  

Exemplo: 2 dias de Contrato de Aluguer + 1 dia de prolongamento = 
3 dias de aluguer na totalidade (3 dias é igual a 1.200 kms conforme 

tabela acima).  
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CONSELHO ECOMOBILE - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS: 
 

Adquira Packs de 100 Kms Extra ou mais no momento da sua 
reserva ou no momento de levantamento da viatura 

contratualizada pagando menos que aquilo que pagaria no 
momento da devolução da viatura. 

 
Exemplo n.º 1: 1 x Pack de 100 Kms para uma viatura ligeira de 

passageiros adquirido no momento da reserva ou de levantamento 
ficar-lhe-á por 15,00€ (I. V. A. incluído). Se pagar no momento da 

devolução da viatura pagará 20,00€ (I. V. A. incluído); 
 

Exemplo n.º 2: 1 x Pack de 100 Kms para uma viatura ligeira de 
mercadorias adquirido no momento da reserva ou de levantamento 

ficar-lhe-á por 25,00€ (I. V. A. incluído). Se pagar no momento da 

devolução da viatura pagará 30,00€ (I. V. A. incluído). 
 

Não se esqueça que este produto só poderá ser adquirido antes 
de proceder ao levantamento da viatura (check-out) e nunca no 

momento da devolução (check-in). Por isso já sabe, poupe e 
previne antecipadamente gastos suplementares. 

  
 

 

 


