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Como alugar um carro?

É simples alugar um carro para sua viagem. Entrando na opção de aluguel de carros na
eDestinos.com.br, selecione os locais e horários de retirada e devolução, as datas para usufruir
do aluguel de carros e faça sua pesquisa.

Na página seguinte, você encontrará todas as opções de aluguel de carros para o período. Você
pode �ltrar os resultados por preço, marca do carro, fornecedor (a empresa de aluguel de
carros), opções de combustível e outras opções.

Escolha a opção de aluguel de carros que mais se adequar às suas necessidades de viagem e
clique em “Reservar já”. A página seguinte trará todos os detalhes do aluguel de carro
escolhido. Clique em “Vá para a Reserva”.

A próxima página pedirá os dados pessoais do condutor. Depois de completados, clique em
“Reservar já”. Uma janela pedindo seu número de voo pode aparecer. A opção tem o objetivo de
garantir que seu carro estará disponível no momento do desembarque no aeroporto.

Na próxima tela, complete os dados de pagamento do aluguel de carros e clique em “Reservar
já”. Finalmente, na página seguinte você terá seu número de reserva de aluguel de carros. Em
poucos minutos, você recebe em seu e-mail o voucher de reserva de aluguel de carros. Imprima
e leve-o na retirada do carro alugado, juntamente com sua carteira de motorista e um cartão de
crédito válido.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Quais são as taxas de alteração e cancelamento do aluguel de carros?
Quais são os documentos necessários para alugar um carro?
Quais são as vantagens de alugar um carro durante a viagem?

Veja também:

  

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não
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