FINANCIAL SERVICES
FINANCIAMENTO RENTING SEGUROS MOBILIDADE

O seu novo Porsche
Descubra as novas formas de mobilidade

MY PORSCHE RENTING
DESCRIÇÃO PRODUTO

Solução para quem pretende a utilização de uma
viatura nova, com prestação de serviços associados,
por um período e quilometragem pré-determinado
sem ter de se preocupar com nada. Ganhe tempo e
tranquilidade e concentre-se naquilo que lhe dá
mais prazer.
No My Porsche Renting até o futuro
está incluído. Porque é o único
produto em que sabe sempre quanto
vai pagar independentemente de
qualquer imprevisto.
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Manutenção Full
Assistência em Viagem
24H
Linha de Apoio ao Condutor
IPO
IUC
Seguro de Avarias
Seguro Auto*
Pneus
Viaturas de Substituição

PARTICULARES, ENI’S e
EMPRESAS

Serviços Incluídos

Serviços Opcionais

* Opcional com a Porsche Financial Services, mas obrigatório ser Seguro de Danos Próprios,
cumprindo as nossas coberturas.
** Somatório do veículo mais a transformação nunca pode ser superior a 3.500 Kg

VANTAGENS

• Liberdade de escolha da duração do contrato, os serviços a incluir e a
quilometragem anual.
• Disponível para viaturas ligeiras de passageiros.
• Todos os serviços que a sua viatura necessita num único aluguer.

PRODUTO
Período (min./max.)

RENTING
12 meses / 60 meses

Pagamento (aluguer)
Limite Km

Alugueres constantes, mensais e
antecipados
Min 10.000 Km Máx. 200.000 Km

Idade da Viatura

Novas (até 60 dias de Matrícula)

Entrada incial

Não Aplicável

SERVIÇOS INCLUÍDOS

MANUTENÇÃO FULL
Inclui:

Manutenção Preventiva: Manutenção programada
de acordo com o plano de manutenção da Marca.
Por exemplo, mudança de óleo.
E
Manutenção Correctiva: Para reparações
resultantes do desgaste normal da viatura e avarias
(após garantia).
Exclusões: Reparações resultantes de desgaste e
degradação causados por mau uso ou condução
negligente, bem como reparações de acidentes.
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IPO

IUC

O Cliente é informado 3 meses antes da data limite
para efectuar a Inspecção Periódica Obrigatória
(IPO), tendo em conta a data da “matrícula” e não a
data de início do contrato.

Cada viatura tem um IUC de acordo com a sua
cilindrada , tipologia, combustível e emissões de
CO2.

Pode ligar para a Linha de Apoio ao Cliente e pedir
para agendar o serviço, pois o custo deste serviço
está sempre incluído no aluguer mensal.
Exclusões: todas as multas por falta de IPO, são da
responsabilidade do cliente.

A Porsche Financial Services pagará, anualmente, o
Imposto Único Automóvel (IUC) de todas as
viaturas. Este valor está reflectido no Aluguer
mensal do cliente. Desta forma o Cliente não terá de
se preocupar com mais esta obrigação fiscal.
Alterações de valor superior a 10% são reflectidas
no Aluguer mensal a partir da data em que essas
alterações devam produzir efeito.

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM 24H

SEGURO DE AVARIAS

Aceda a este serviço através da Linha de Apoio ao
Condutor (707 303 300).

Sempre que existir uma avaria por motivo de ato
negligente do condutor da viatura, a Porsche
Financial Services assume os custos de reparação
da mesma, deduzidos de uma franquia.

Em caso de: Avaria mecânica, acidente, perda de
chaves, falhas de bateria e/ou furto da viatura, furo
ou rebentamento de pneu, falta de combustível.
Inclui:
Desempanagem no local ou reboque até oficina.
Deslocação dos ocupantes até à sua residência ou
local de destino e repatriamento caso a imobilização
ocorra no estrangeiro.

Franquia 500€.
Esta cobertura destina-se apenas a avarias e não a
reparações resultantes de acidentes e só poderá ser
utilizada em caso do seguro de danos próprios não
se aplicar.

LINHA DE APOIO AO CONDUTOR
Apoio de Call Center
• 365 dias / 7 dias por semana / 24h por dia
• Marcação de revisões, substituição de pneus*, IPO
• Reserva de viatura de substituição*
• Informações sobre procedimentos em caso de
sinistros ou avaria
• Informações sobre localização de oficinas e planos
de manutenção das viaturas
• Informações / esclarecimentos sobre os serviços
contratados

*No caso de serem serviços contratados
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SERVIÇOS OPCIONAIS

PNEUS

VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO

Pneus Limitados: Quando contratado o serviço de
pneus com uma quantidade fixa para o período do
contrato, o cliente poderá solicitar a substituição
dos pneus até ao limite contratado da forma que
entender melhor.
Ou
Pneus Ilimitados: Quando contratado o serviço de
pneus na modalidade “ilimitados” a substituição
está assegurada por motivo de desgaste ou
deformação do pneu que coloque em causa a
segurança da viatura. Também está incluída a
reparação de furos, sempre que a reparação for
possível.

Ilimitada - dias para manutenção, avarias, sinistros.
Furto ou Roubo – 60 dias.
Serviço de Táxi da oficina para a Rent-a-Car e
vice-versa.
Entregamos a viatura na oficina.

Não está coberta a substituição de pneus devido a
danos causados por embate em passeios, buracos
ou vandalismo, bem como devido a furo sem
reparação.
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SEGURO AUTOMÓVEL
Coberturas:

• Responsabilidade civil até ao montante de
50.000.000€
• Danos Próprios – Franquia* 2%, 4%, 8%
• Seguro Ocupantes (opcional)
• Choque, Colisão e Capotamento
• Furto ou Roubo
• Incêndio Raio ou Explosão
• Fenómenos da Natureza
• Quebra isolada de Vidros
• Atos Vandalismo

*Franquia: A franquia do seguro incide sobre o valor da viatura.

+
Serviços

+
KM’s a
percorrer

Prazo
contrado

Tudo numa única prestação.

Vantages
Serviços incluídos
Porsche sempre novo com todos os
serviços que precisa.

Liberdade de escolha do prazo do contrato

Ao escolher o My Porsche Renting
tem todos os benefícios de ter um
carro novo, sem as preocupações da
sua propriedade.

Sem despesas imprevistas

Prestações mensais fixas de acordo com o
seu orçamente

Liberdade de escolha da quilometragem
anual
Sem entrada inicial
Manutenção realizada em oficinas oficiais
da marca
Carro sempre novo
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+
Entrada
Inicial

+
Prestação
Mensal

+
KM’s a
percorrer

Prazo
contrado

Vantages
Não exige entrada inicial
A forma inteligente de usufruir do seu
novo Porsche.
No final do contrato tem total
liberdade de escolha, com 4 opções:
• Trocar o Porsche;
• Pagar o valor final garantido;
• Refinanciar o valor final garantido;
• Devolver o carro.
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Transparência no valor final garantido
4 opções no final do contrato
Propriedade em nome próprio
Prestações mais baixas
Plano de manutenções incluído
Carro sempre novo
Liberdade na escolha de seguro automóvel

Não exige
entrada inicial

Mensalidades
Desde 24 - 60 meses

Tem 4 opções no
final do contrato
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PROCESSO PORSCHE ELECTION
Começa no dia em que adquire o seu Porsche e
estende-se até ao momento em que se prepara para
trocá-lo.
O Porsche Election é uma solução flexível
desenhada especificamente para reponder às suas
necessidades, pois tem liberdade de escolha do
prazo e dos quilómetros que deseja percorrer. Estas
variáves vão definir o Valor Final Garantido que se
manterá até ao final do contrato, assegurando-lhe
total transparência.
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Benefícios
O Porsche Election pretende ser a forma inteligente
de usufruir do seu novo Porsche.
A solução mais cómoda de adquirir o seu novo
Porsche:
• Prestações mais baixas;
• Não exige entrada inicial;
• Transparência no Valor Final Garantido;
• Plano de manutenções.

O Porsche é sempre novo: redução do ciclo de troca
de veículo.
Automóvel mais equipado: possibilidade de ter um
automóvel com mais equipamento ou uma versão
superior.
Paz de espírito e flexibilidade no final do prazo
contratado: 4 opções no final do contrato.
Propriedade em seu nome desde o início do
contrato.
Liberdade na escolha do Seguro Automóvel.
Confiança e Segurança transmitida pela
reconhecida marca Porsche.

PROCESSO PORSCHE ELECTION
Escolha o seu novo Porsche.
Seleccione o prazo pretendido ou o valor que
pretende pagar mensalmente (com ou sem entrada,
de forma a reduzir ainda mais a sua prestação.)

A

Troca por um novo
Porsche

No final do prazo contratado, tem 4 opções: A, B, C
e D.

€

Acabou de sair uma nova versão do seu Porsche ou
necessita simplesmente de uma solução adaptada à
sua nova realidade. Só precisa de se dirigir a um
Concessionário Porsche, onde é efetuada uma
inspecção relativa às condições previstas no
Porsche Election (Manutenção, Km´s e Estado de
conservação) e escolher o seu novo Porsche.
Qualquer que seja a opção que
pretenda, a Porshe Financial Services
conduzirá os seus passos,
simplificando o seu percurso, e
dando-lhe a tranquilidade que a
Porsche Election procura transmitir.
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B

Pagamento do valor
Futuro Garantido

Pode simplesmente devolver o seu carro, servindo o
mesmo para liquidar o Valor Final Garantido. Basta
devolver o seu Porsche ao concessionário sem
qualquer encargo, caso cumpra as condições
previstas no Porsche Election.

C

Refinanciamento

D

Devolução do
veículo

€

Adora o seu Porsche, não se quer separar dele.
Poderá refinanciar o Valor Final Garantido por um
novo período de tempo, e o Porsche é seu.

Neste caso não tem de fazer nada, sendo que o valor
em dívida ser-lhe-á cobrado na data de final do
contrato.

707 303 300

Linha de Apoio ao Condutor
Porsche Financial Services
Alfrapark, Edifício G, Estrada de Alfragide, 67
2614-519 Amadora
Linha de Apoio ao Cliente: + 351 707 300 133
(Dias úteis das 9h-19h)
contact.porsche@vwfs.com
www.vwfs.pt

**Exemplo para PORSCHE Boxster 2.0 T PDK. Prestação Mensal de 999€ com manutenção preventiva incluída no valor da prestação de 50,36€ mês. Contrato para 60 meses e 75000 Kms. PVP 95.188,75€.
Entrada Inicial de 23.700€. Valor Financiado de 69.118,75€ e Valor Final Garantido 28.064,27€. MTIC de 86.018,52 €. TAN 4,69% e TAEG 5,94%. Inclui 3,5€ de comissão de processamento e 125€ de
comissão de abertura em Crédito Automóvel Porsche Election, financiado por Porsche Financial Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal. Exclusivo para Concessionários que atuam
como Intermediários de Crédito a título acessório. Valor Final Garantido – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em
www.vwfs.pt.
*As subsidiárias do Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Porsche Financial Services”, os seguintes serviços e produtos: Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH –
Sucursal em Portugal | C.R.C Amadora, sob o NUPC 980463653 | Representação Permanente de Volkswagen Bank GmbH, com sede na Rua Gifhorner Strasse, 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, C.R.C do
Tribunal de Braunschweig sob o nº HTB1819 | Mediador de Seguros (agente) registado na ASF sob o nº D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através da Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. C.R.C Cascais sob o NUPC 507850149, capital social 435.000,00 Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C,
Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel: +351210320100 | Fax: +351210320190 | Email: contact.porsche@vwfs.com | Site: www.vwfs.pt

