Horário:_____:______ AM PM

Aluguel de Caminhão
Preços
3 horas
¥5.000

6 horas
¥7.000

12 horas
¥12.000

18 horas
¥16.000

24 horas
¥18.000

_____horas
¥________

Horas Adicionais –>¥2.000/hora nos casos que ultrapassarem o período da locação contratada.

Requisitos

Veículo -> Caminhão Baú Alumínio

 Possuir Carteira de Motorista

 Autonomia –> 400 km/tanque (65 litros)

 Gaijin Toroku Atualizado

 Combustível –> diesel
(bomba de combustível cor verde)

 Telefone p/ Contato
 Altura do Caminhão –> 3,30 metros
 Fazer Reserva c/ Antecedência
 Passageiros –> 2 + motorista
 Valor da Locação
 Câmbio –> automático
 Capacidade de Carga –> 2.000 kg (2ton)

Observações


O caminhão será entregue c/ tanque cheio ao locatário, portanto solicitamos que a devolução seja
também c/ tanque cheio (diesel). Preço por litro caso não seja abastecido será de ¥ 140/litro.



Em caso de acidente, o locatário tem total responsabilidade sobre as despesas financeiras decorrentes
do acidente (casas, muros, carros, pessoas, hospitais, indenizações, multas, etc...).



Nos casos de acidente de trânsito c/ clientes que não possuem seguro (hoken), será acionado o seguro
do veículo mediante o pagamento da franquia de ¥100.000 (cem mil ienes) à vista em espécie,
sendo o prazo p/ pagamento de 6 horas após o acidente . A cobertura do seguro será p/
despesas aos danos materiais (c/ limite de ¥ 30.000.000) e despesas relacionadas aos cuidados
hospitalares (c/limite de ¥ 10.000.000).



No ato da devolução do veículo / caminhão, será feita uma vistoria com relação ao tanque de
combustível (cheio), objetos que foram esquecidos no baú e avarias que por ventura foram ocasionadas
no decorrer do período da locação.



É proibido deixar lixos dentro do baú e da cabine do caminhão.



Em casos de atraso na devolução do veículo / caminhão, favor avisar com antecedência e informar o
horário previsto da devolução. Nestes casos serão cobrados as horas excedentes/adicionais.

Data:_____/_____/20_____ Ciente:_____________________________________________
HEBER SERVICE 505-0033 GIFU-KEN MINOKAMO-SHI NAKATOMI-CHO 1-1-10
FONE: (0574)28-3908 FAX:(0574)28-5098 DOCOMO: 090-7685-8546 ou SOFTBANK: 090-9198-4593 / 090-9198-4592
loc@heberservice.com

