


ATENDIMENTO 
LET’S
Caro usuário, 

é um prazer para a Let’s iniciar 

esta parceria. Você vai perceber, 

de imediato, como a nossa 

equipe se preocupa com as

suas necessidades e trabalha 

com paixão pelo melhor.

As informações reunidas neste 

guia são essenciais para você 

utilizar corretamente o veículo 

alugado e aproveitar ao máximo 

o desempenho e conforto

do veículo. 
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SEU VEÍCULO

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

USUÁRIO DO VEÍCULO

Os veículos são entregues com equipamentos de série e opcionais 

solicitados pelo cliente. As configurações originais não podem ser 

alteradas e a documentação entregue será sempre a original.

A circulação deverá ser somente em território nacional.

Caso seja necessário trafegar em território estrangeiro,

sua empresa deverá solicitar autorização com antecedência.

O veículo deverá transitar em rodovias com condições normais de 

acesso e rodagem. Colocação de adesivos e acessórios especiais 

precisarão ser autorizados pela Let’s.

O usuário deve ter Carteira Nacional de Habilitação ou habilitação 

válida e regular no país. A habilitação deve ter mais de 2 anos e o 

condutor deve ser maior de 21 anos.
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REGRAS



NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA:
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Fins ilícitos, ilegais ou incompatíveis com as 
características e finalidades dos veículos

Testes de velocidade
ou competição

Rebocar ou empurrar
outro veículo

Transporte de explosivos
ou materiais inflamáveis

Trilhas ou lugares alagados

Campanhas políticas Treinar outros motoristas



MANUTENÇÃO

É SÓ LIGAR E AGENDAR

Cuidar do seu veículo é cuidar de você. A Let’s providenciará toda a 

manutenção do veículo que você está utilizando.

As manutenções preventivas devem ser realizadas de acordo com a 

tabela da página 10, sob pena de perda de garantia oferecida pelo 

fabricante.

A manutenção preventiva deve ser agendada com, no mínimo, 

dois dias de antecedência e a Let’s indicará o local de execução 

do serviço. Toda manutenção preventiva e corretiva, além do 

agendamento das revisões, deve ser solicitada pelo:
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E-mail: suporteaocliente@lets.com.br 

Portal do Cliente: www.lets.com.br/portal

Telefone: (16) 2108.5600

Horário de agendamento: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira (dias úteis).



ATENDER BEM NÃO TEM HORA

24h
por dia

Em caso de pane elétrica, mecânica, acidentes ou 

qualquer outro problema, a Let’s estará sempre à 

disposição, todos os dias da semana.
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Lembre-se: qualquer manutenção realizada sem prévia comunicação à Let’s e 

respectiva autorização não será reembolsada, ficando as despesas por conta 

do cliente.

Ligue: 0800 709 0020



DIRIJA COM ATENÇÃO

MULTAS DE TRÂNSITO

FIQUE ATENTO

Em qualquer caso de sinistro, independente de quem foi o culpado, o 

cliente se responsabiliza pelo pagamento da coparticipação pré-

estabelecida no contrato de aluguel de frota.

Conforme previsto em contrato, multas serão quitadas pela Let’s e 

depois pagas pelo cliente, com os devidos encargos.

Chave e documentos são de responsabilidade do cliente. Em caso 

de perda ou furto, será cobrada taxa de reposição. Em caso de 

acidente, furto ou roubo, informe imediatamente a Let’s e faça um 

boletim de ocorrência, evitando a perda da proteção contratada. 

Se o acidente envolver terceiros, é necessário colher todas as 

informações do veículo e do condutor e orientá-lo para entrar em 

contato com a Let’s.

DICAS
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CUIDADOS COM O VEÍCULO

A troca do óleo é feita no momento da revisão do seu veículo,

de acordo com os limites especificados no manual do 

fabricante.

Para sua segurança, verifique diariamente o nível de óleo 

do motor (estando o motor ainda frio) e o nível de água do 

radiador.

Fique atento às luzes e aos indicadores de advertência de óleo 

e temperatura do motor que se encontram no painel. 

Caso um deles se acenda, desligue imediatamente o motor e 

comunique à Let’s.

Estabilidade e controle de direção dependem muito do estado 

dos pneus. Alinhamento, balanceamento e rodízio serão 

efetuados nas revisões periódicas.

Verifique também a calibragem dos pneus a cada sete dias. 

Assim, você evita desgastes irregulares que podem afetar 

outros componentes do veículo e gerar gastos desnecessários.
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MONTADORA 
MARCA INTERVALO DE REVISÃO

Audi Primeira 10.000 km ou 6 meses. Próximas 10.000 km.

Chrysler Primeira 12.000 km ou 6 meses. Próximas 12.000 km
Diesel: Primeira 20.000 km ou 12 meses.

Citroën Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Dodge Primeira 12.000 km ou 6 meses. Próximas 12.000 km.

Fiat Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km. Exceto Ducato e 
F500: primeira 15.000. Próximas 15.000 km. Exceto Freemont: primeira 
12.500 km. Próximas 12.500 km.

Ford Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

General Motors Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Honda Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Hyundai Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Kia Primeira 10.000 km ou 6 meses. Próximas 10.000 km.

Porsche Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Land Rover Gasolina 13.000 km ou 12 meses. Diesel 10.000 km ou 12 meses.

Mitsubishi Primeira 10.000 km ou 6 meses. Próximas 10.000 km.

Nissan Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Peugeot Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Renault Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km. Novo Sandero 
RS 2.0: 8.000 km ou 12 meses. Próximas 8.000 km. Master a partir de 
2014: primeira 20.000 km ou 12 meses. Próximas 20.000 km.

Suzuki Primeira 10.000 km ou 6 meses. Próximas 10.000 km.

Toyota Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Volkswagen Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

Volvo Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km.

BMW As revisões são informadas no painel, de acordo com a utilização 
do veículo. Quanto mais severo o uso, menor a quilometragem para 
revisão. Podem variar de 7.500 km a 12.000 km.

Jeep Flex 12.000 km ou 12 meses. Próximas 12.000 km. Diesel 20.000 km ou 
12 meses. Próxima 20.000 km.

Ram Diesel 12.000 km ou 6 meses. Próximas 12.000 km.

Mercedes-Benz: Primeira 10.000 km ou 12 meses. Próximas 10.000 km. Sprinter 20.000 
km ou 12 meses. Próximas 20.000 km.

Jaguar Gasolina 13.000 km ou 12 meses. Próximas 13.000 km. Diesel 10.000 
km ou 12 meses. Próxima 10.000 km.

Motos Primeira 1.000 km. Próximas 5.000 km. Em condições normais de uso.
(Pode variar de acordo com o tipo de utilização).

REVISÃO
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ENGLISH VERSION
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LET’S
SUPPORT
Dear user, 

Let’s is thrilled to be establishing 

this partnership. Our teams 

care regarding your needs and 

the way we work passionately 

to provide the best service will 

immediately be noticed.

The information put together 

in this guide is essential for the 

proper use of the leased vehicle 

and will allow the vehicle’s 

performance and comfort to be 

enjoyed to its max.



14

YOUR VEHICLE

VEHICLE USE

VEHICLE USER

The vehicles are delivered with standard equipment and optional 

extras requested by the customer. The original settings cannot be 

changed, and the documentation delivered will always be the original.

The vehicle may only circulate within the national territory of the 

country where it is leased. If you need to travel abroad, your company 

must request authorization in advance. The vehicle must travel on 

highways with normal access and driving conditions. Placement of 

special stickers and accessories must be authorized by Let’s.

The user must have a driver’s license that is valid throughout the 

national territory of the country where the car is leased.

The document must have been issued at least 2 years prior, and the 

driver must be 21 years of age or older.

RULES
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THE USE OF THE VEHICLE IS NOT ALLOWED IN:

Purposes that are Illegal, illicit or incompatible with 
the characteristics and purposes of vehicles

Speed tests or
competitions

Towing or pushing 
another vehicle

Transportation of explosives 
or flammable materials

Flooded trails or places

Political campaigns Driver training
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MAINTENANCE

ALL YOU HAVE TO DO IS 
CALL AND SCHEDULE

Caring for your vehicle is caring for yourself. Let’s will provide full 

maintenance for the vehicle in use. Preventive maintenance must 

be carried out according to the table on page 10, under penalty of 

loosing the manufacturer’s warranty.

Maintenance must be scheduled at least two days in advance, and 

Let’s will indicate the location where the services will be provided.

All maintenance and repairs should be requested through the 

following contacts:

E-mail: suporteaocliente@lets.com.br 

Customer Portal: www.lets.com.br/portal

Call: (16) 2108.5600

Scheduling: from 8am to 6pm, Monday to Friday (business days).
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ANY TIME IS TIME FOR 
GOOD ASSISTANCE

24h
a day

In case of electric or mechanical malfunction, 

accidents or any other issues, Let’s will always be 

available, every day of the week.

Remember: any maintenance performed without prior communication to 

Let’s, and its authorization, will not be refunded, with the expenses being 

borne by the client.

Call: 0800 709 0020
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PAY ATTENTION WHEN DRIVING

TRAFFIC TICKETS

PAY ATTENTION

In case of any claim, regardless of fault, the client is responsible

for paying the co-participation that is established in the

lease agreement.

As provided in the agreement, traffic tickets shall be settled by Let’s 

and then payed back by the customer, with due charges.

Keys and documents are the responsibility of the customer. In case 

of loss or theft, a replacement fee will be charged. In the event of an 

accident or theft, immediately inform Let’s and file an incident report, 

avoiding loss of contracted protection. If the accident involves third 

parties, it is necessary to collect all vehicle and driver information and 

advise the third party to contact Let’s.

TIPS



VEHICLE CARE

Oil is changed at the time of your vehicle’s inspection, 

according to the limits specified in the manufacturer’s manual.

For your safety, check the engine oil level (while the engine is 

still cool) and the radiator water level, daily.

Be aware of the engine oil and temperature warning lights and 

indicators on the dashboard. 

If one of them comes on, immediately turn off the engine and 

inform Let’s.

Stability and steering control depend a lot on the condition of 

the tires. Alignment, balancing, and rotation will be performed 

during periodic maintenance sessions.

Also check the tires calibration every 7 days. Thus, you avoid 

uneven wear that can affect other components of the vehicle 

and generate unnecessary expenses.
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MANUFACTURER
BRAND MAINTENANCE SERVICE INTERVAL

Audi First 10,000km or 6 months, Next every 10,000km

Chrysler First 12,000km or 6 months, Next every 12,000km
Diesel: First 20,000 or 12 months

Citroën First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Dodge First 12,000km or 12 months, Next every 12,000km

Fiat First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km.Except Ducato and 
F500: first 15,000. Next every 15,000. Except Freemont: first 12,500km. 
Next every 12,500km 

Ford First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

General Motors First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Honda First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Hyundai First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Kia First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Porsche First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Land Rover Gasoline 13,000km or 12 months, Diesel 10,000km or 12 months

Mitsubishi First 10,000km or 6 months, Next every 10,000km

Nissan First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Peugeot First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Renault First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km. New Sandero RS 
2,0: 8,000km or 12 months. Next every 8,000. Master beginning with 
2014 model: first 20,000km or 12 months. Next every 20,000km

Suzuki First 10,000km or 6 months, Next every 10,000km

Toyota First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Volkswagen First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

Volvo First 10,000km or 12 months, Next every 10,000km

BMW The maintenance services are informed on the panel, according to 
vehicle use. The mileage between maintenance services decreases 
according to the intensity of the vehicle’s use. This mileage can vary 
between 7,500km and 12,000km

Jeep Flex 12,000km or 12 months. Next every 12,000km. Diesel 20,0000km 
or 12 months. Next every 20,000km

Ram Diesel: 12,000km or 6 months, Next every 12,000km

Mercedes-Benz: First 10,000km or 12 months. Next every 10,000km. Sprinter 
20,0000km or 12 months. Next every 20,000km

Jaguar Gasoline 13,000km or 12 months. Next every 13,000km. Diesel 
10,0000km or 12 months. Next every 10,000km

Motorcycles First 1,000km. Next every 5,000km. Under normal use conditions
(May vary according to the type of use).

MAINTENANCE SERVICE
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