
PROGRAMA FIDELIDADE LOCADORA HAMBURGUESA

Alugue um carro e saia ganhando. O nosso Programa Fidelidade permite 

ao participante acumular pontos em suas locações e resgatá-los em diárias 

gratuitas.

Quanto mais você aluga, mais pontos você acumula. A cada locação no 

valor de R$250,00, você ganha 1 (um) ponto e, ao conquistar 10 pontos, você 

ganha uma diária de um carro do grupo A, com cobertura parcial contra roubo, 

furto, incêndio e colisão, além de proteção para danos corporais a terceiros e 

danos materiais a bens de terceiros até os limites constantes na tarifa vigente. 

Assim que você acumular 10 pontos, entraremos em contato para notificá-lo.

• Para usufruir de sua diária gratuita, faça a reserva através de nosso site 

www.locadorahamburguesa.com.br ou pelo telefone (51) 3594-3622

• Você  ainda  pode  consultar  seus  pontos  no  nosso  site 

www.locadorahamburguesa.com.br,  basta  clicar  em  Programa 

Fidelidade e consultar seu extrato.
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REGULAMENTO

• Estarão  inscritas  automaticamente  no  Programa  Fidelidade  Locadora 

Hamburguesa  todas  as  pessoas  físicas  que  alugarem  carros  pela 

primeira vez conosco. 

• O participante será pontuado em todas as locações, exceto naquelas 

decorrentes de contratos de aluguel mensal, seguradoras, corretores de 

seguros, apoio cultural, permuta, cortesias ou licitações.

• Ocorrendo mais de uma locação no mesmo dia e em nome do mesmo 

usuário,  será  considerado  apenas  o  contrato  de  maior  valor  para 

pontuação no Programa.

• O bônus poderá  ser  utilizado em qualquer  data  (dentro  do  prazo de 

validade),  mediante a disponibilidade de veículos.  O cartão Locadora 

Hamburguesa  é  uma  identificação  do  participante  e  não  garante  o 

aluguel  do  carro,  assim  como  não  dispensa  a  apresentação  dos 

documentos necessários no momento da locação.   

• Para  a  pontuação do programa se  tornar  válida,  será  considerado o 

valor total do Contrato de Aluguel de Carros.

• O bônus poderá ser utilizado por qualquer pessoa física indicada pelo 

participante, desde que seja maior de 21 anos, portadora de carteira de 

habilitação há mais de dois anos e de cartão de crédito. Assim, é de 

inteira responsabilidade do participante a posse de seu comprovante de 

bonificação.
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• Cada bônus equivale a uma diária grátis de carro do grupo econômico, 

com cobertura  de  risco  parcial  contra  roubo,  furto,  incêndio,  colisão, 

além  de  cobertura  para  danos  corporais,  danos  materiais  e  danos 

morais a terceiros, até os limites constantes na tarifa vigente. Não estão 

inclusas na diária as despesas com combustível  e com motorista,  as 

taxas de entrega ou de retorno e quaisquer outras taxas.

• Para  os  dias  de  locação  excedentes  à  diária  grátis  do  bônus,  será 

cobrado  o  valor  da  tarifa  vigente  na  data  do  aluguel.  A opção  de 

cobertura  de  risco  parcial  dos  dias  extras  será  obrigatória,  sendo, 

portanto, devida e cobrada.

• A utilização de carros através de bônus do Programa Fidelidade é regida 

pelas mesmas cláusulas e condições do Contrato de Aluguel de Carros 

da Locadora Hamburguesa e das condições da tarifa vigentes na data 

de locação.

• Os  pontos  dos  participantes  somente  serão  creditados  após  a 

confirmação do pagamento da locação. O pagamento pode ser efetuado 

através da rede bancária ou da administradora de cartões de crédito.

• Caso  haja  algum  desconto  ou  reembolso,  identificado  após  o 

fechamento  do  contrato,  será  considerado  para  a  pontuação  o  valor 

líquido apurado do débito ou do crédito a ser efetuado.

• O  participante  terá  as  informações  referentes  à  sua  pontuação  à 

disposição no site do Programa Fidelidade Locadora Hamburguesa. 

• A validade  do  bônus  é  de  24  meses;  caso não seja  utilizado nesse 

período, será automaticamente cancelado.
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• O participante  que ficar  mais  de  24  meses sem alugar  um carro  na 

Locadora  Hamburguesa,  através  de  um  dos  contratos  que  gere 

pontuação,  perderá  automaticamente  seus  pontos  acumulados 

anteriormente.

• Os pontos expiram após 24 meses da data de locação do veiculo.

• Os bônus emitidos e não utilizados, bem como os pontos acumulados, 

serão  automaticamente  cancelados  em  caso  de  encerramento  do 

cadastro do participante, por qualquer motivo. Os bônus do Programa 

Fidelidade  Locadora  Hamburguesa  são  de  propriedade  da 

Hamburguesa  Locadora  de  Veículos  Ltda  e  sua  comercialização  é 

terminantemente proibida.

• A pontuação é individual, por participante, e não poderá ser somada à 

de outro participante do Programa para resultar na emissão de bônus.

• A Locadora Hamburguesa reserva-se o direito de alterar ou cancelar a 

forma de recompensas do Programa Fidelidade, sem aviso prévio.

• A Locadora  Hamburguesa  poderá  cancelar  o  Programa Fidelidade  a 

qualquer tempo, independente de qualquer formalidade ou notificação 

aos beneficiários, respeitados os direitos adquiridos dos mesmos.

• O contrato de utilização do bônus só poderá ser aberto em nome de 

Pessoas Físicas.
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