
 

PREÇÁRIO KINTO Share 

 

Descrição Preço 

Aluguer do veículo (por minuto) (por cada hora não completa) 

Consoante o veículo 

alugado. 

 

Aluguer do veículo (por hora) 

Aluguer do veículo (por dia) 

Mudança de Reserva por telefone (via Call-Center KINTO) € 2,46 

Alteração do período de reserva (durante o decurso do contrato de aluguer)  Gratuito 

Cancelamento Reserva – efetuado com 12h de antecedência da hora prevista 

para início do aluguer 
Gratuito 

Cancelamento Reserva – efetuado com a antecedência menor de 12h face à 

hora prevista para início do aluguer 
Valor do aluguer 

Devolução da viatura em local diferente do parque de estacionamento 

indicado 
€ 184,50 

Serviço de reabastecimento da viatura (caso de devolução da viatura com 

menor quantidade combustível) 
€ 79,95 

Combustível (litros) 

Consoante preço diário em 

vigor à data da devolução 

da viatura. 

Utilização de combustível diferente do combustível admitido pelo veículo 

(sem que haja deterioração mecânica) 
€ 369 

Serviço de assistência local ao veículo e utilizador (motivada pelo uso 

indevido do utilizador) 
€ 86,10 

Serviço de Gestão de Multas (identificação do condutor) € 12,30 

Substituição de pneus (ou reparação) por motivo imputável ao utilizador 

Custo suportado pela 

KINTO com a substituição e 

reparação 

Extravio da documentação do automóvel ou outros elementos 

Carta Verde | €18,4 

Chaves | €49,20 

Certificado da Inspeção 

Periódica Obrigatória (IPO) 

| €24,60 

Documento Único 

Automóvel (DUA) | €61,50 

Manual de Instruções | 

€49,20  

Penalização decorrente da violação da proibição de fumar no interior do 

Automóvel 
92,25€ 

Utilização da viatura fora do território português 

Dentro da União Europeia – 

0 € 

Fora da União Europeia -  

300 €  



Serviço de entrega e devolução da viatura em local distinto ao indicado como 

parque de estacionamento  
55,35€ 

Custo por km adicional 
0,15€ (por cada quilómetro 

adicional) 

Franquia 1000€ (Mínimo e máximo) 

Despesas, multas ou demais encargos inerentes à imobilização do Automóvel, 

quando o mesmo seja apreendido pelas autoridades policiais 

Consoante custos 

incorridos pela KINTO 

Multas, despesas judiciais ou extrajudiciais, penalizações por infração de 

trânsito ou violação da lei imputadas ao automóvel ou ao Cliente acrescidas do 

custo administrativo para identificação deste junto das autoridades 

Consoante custos 

incorridos pela KINTO 

Despesas, incluindo as judiciais e os honorários de advogados contratados 

para conseguir o pagamento de qualquer valor que, ao abrigo do presente 

Contrato, seja devido pelo Cliente. 

Consoante custos 

incorridos pela KINTO 

Valores com IVA incluído (à taxa em vigor). 

 


