
CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA MEMBROS
DO CLUBE CINCO ESTRELAS

500€ com IVA em Nota de Crédito
O Cliente que faça renting através do Clube, receberá uma Nota de Crédito no valor de 500€ (c/IVA). Na prática, o 
Cliente recebe um bónus de 500€ ao concretizar um renting com a Locarent, o que, dependendo da viatura e 
condições adjudicadas, pode inclusive corresponder a mais do que uma renda mensal da viatura.

Boni�cação de 50 pontos base na componente de juro de renda
A boni�cação do Juro de Renda em 0,5% signi�ca que o spread tem uma boni�cação do spread. Ou seja, por 
exemplo, se o spread habitual for 2%, aplicaremos um spread de 1,5%, o que terá um impacto geral e positivo na 
renda �nal do Cliente.

Desconto de 15% (ou 25% no caso de BEV e PHEV) no seguro
Os clientes têm direito a um desconto de 15% no Seguro (caso façam o mesmo diretamente com a Locarent). No 
caso de viaturas elétricas ou híbridas plug-in, o desconto é de 25%.

Oferta do CME em caso de BEV ou PHEV
O CME é o Cartão de Mobilidade Elétrica que permite aos Clientes com viaturas elétricas ou híbridas plug-in, carre-
gar as suas viaturas de forma mais ágil e cómoda, em qualquer um dos postos da Rede MOBI.E no país. Este cartão 
tem vantagens como: descontos exclusivos no preço da energia; cartão a crédito, 30/60 dias sem juros; Fatura 
única mensal com todos os carregamentos e relatórios detalhados disponíveis em www.mylocarent.pt; Gestão do 
cartão a cargo da Locarent (subscrição, renovação, extravios).

Condições extensíveis ao agregado familiar.  Qualquer pessoa do agregado familiar (comprovadamente) dos 
vencedores do Prémio Cinco Estrelas 2023 poderá usufruir das condições acima.

Para ter acesso a estas condições especiais, envie um e-mail para protocolo.premio5estrelas@locarent.pt, 
indicando o seu nome, email e contacto de telefone.


