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A Let's sente-se honrada em ter você como cliente 
e está ao seu lado em todas as ocasiões, inclusive 
na devolução do veículo que você utiliza. 

Para manter um relacionamento transparente,
apresenta um manual com orientações sobre os 
itens que serão vericados.



 
Quando são identicados danos inaceitáveis, o cliente receberá a 
relação destes itens com o custo, para realizar o pagamento. Se 
houver dúvidas, a equipe da Let's está à disposição para atendê-lo 
e encontrar a melhor solução para ambas as partes.

Danos causados pelo desgaste e utilização normal do veículo. Não 
são cobrados do cliente.

Danos causados por acidentes ou utilização fora do padrão normal 
ou aqueles que desvalorizam o veículo no momento da venda. Estes 
são ressarcidos pelos clientes. 

DANOS
ACEITÁVEIS E
INACEITÁVEIS

ACEITÁVEL

INACEITÁVEL

De fácil visualização e entendimento, esse manual está 
dividido em duas situações:



ATENÇÃOAdesivos impactam negativamente na revenda do veículo.
Por isso, devem ser removidos e o veículo deve estar sem 
marcas no momento da sua devolução. Manchas também 
podem ser detectadas pelos compradores, assim o exterior 
e interior devem estar devidamente limpos, inclusive o 
estofamento. Caso isso não aconteça, será cobrado uma 
lavagem e polimento.

LAVAGEM E
POLIMENTO



ITENS 

Devem ser devolvidos todos os itens entregues com o veículo:

IMPRESCINDÍVEIS

DE DEVOLUÇÃO

• Cartões com códigos de rádio e de chaves

• Documentos do veículo

• Equipamento interior de série (incluindo triângulo, macaco, chave de roda e etc)

• Estepe

• Livro de revisões e manuais

• Todas as chaves (original e reserva)



Suportes de equipamentos e acessórios
deixados no veículo.

Furos de suporte de equipamentos e
acessórios não visíveis ou que estão na 
lateral do console central.

Furos de acessórios que foram retirados
e estão claramente visíveis.

Aceitável

Inaceitável

CONSOLES E PAINÉIS

Forros danicados, não por utilização 
normal, mas por impacto exterior. Com 
buracos, deformações ou rasgos causados 
pelo impacto do cinto de segurança.

Volante gasto, apresentando sinais de
uso intenso, mas sem rasgos no 
material.



Riscos ou arranhões de até 5cm que não 
afetem a pintura, em espelhos pintados. 
Em espelhos não pintados, riscos que 
não cheguem ao material de base.

Sirenes ou luzes rotativas sem superfícies 
trincadas. Luzes em conformidade com os
requisitos legais e, se obrigatório por lei, 
constando nos documentos.

Riscos ou arranhões maiores de 5cm que 
afetem a pintura, em espelhos pintados. 
Em espelhos não pintados, riscos que
cheguem ao material de base.

Espelhos que apresentem deformações, 
e o seu funcionamento afetado.

Sirenes ou luzes rotativas partidas ou 
mal montadas. Que não cumpram os 
requisitos legais ou cujo funcionamento 
esteja afetado.

Aceitável

Inaceitável

ESPELHOS E ACESSÓRIOS EXTERNOS



Arranhões ou riscos menores que 10cm, 
não atingindo a camada de pintura, no 
caso de pára-choques pintados.

Em pára-choques não pintados, riscos 
que não cheguem ao material de base 
e amassados que não excedam um 
diâmetro de 2cm cada (tamanho de 
uma moeda de um real).

Grades quebradas. Pára-choques com cortes, ssuras ou
rachaduras, faltando acabamento.

Aceitável

Inaceitável

GRADES E PÁRA-CHOQUES



No máximo dois danos de pintura por
pára-choque, e que não exijam a sua
pintura.

Manchas na pintura, provocadas por
impactos ambientais, que não foram
originadas por contato indevido com
produtos químicos.

Riscos ou arranhões que afetem o
material de base e que inuenciem na
aparência do veículo.

Riscos ou arranhões com mais de 2cm
de diâmetro (tamanho de uma moeda
de um real) que causem deformação 
nd pára-choques.

Aceitável

Inaceitável

GRADES E PÁRA-CHOQUES



LATARIA E PINTURA

Aceitável

Inaceitável

Riscos na pintura que possam ser
removidos com polimento, dispensando
a pintura do painel ou da peça.

Número de amassados ou pancadas
menor ou igual a dois por painel, por 
ex: na porta ou no paralamas.

O diâmetro de cada amassado ou 
pancada não poderá exceder 2cm 
(tamanho de uma moeda de um real).

Amassados ou pancadas com diâmetro
superior a 2cm.

Amassados ou pancadas que 
apresentam sinais de corrosão.

Riscos maiores que 10cm ou vários 
riscos no mesmo painel ou peça, 
que não possam ser removidos com 
polimento, exigindo pintura.



Marcas de impacto de pedras, que não 
afetem mais de 30% do painel ou da 
peça, por ex: capô.

Amassados com danos profundos na
pintura com menos de 2cm cada
(tamanho de uma moeda de um real).

Riscos, arranhões ou avarias na pintura
que não sejam visíveis a um metro de
distância.

Riscos ou arranhões profundos, ou
mais de dois riscos ou arranhões no
mesmo painel ou peça.

Marcas de impacto de pedras, que 
afetem mais de 30% do painel ou da 
peça, ou sejam profundas.

Amassados, pancadas ou riscos 
profundos ou que apresentem sinais
de corrosão.

Aceitável

Inaceitável

LATARIA E PINTURA



Sulco do pneu com mínimo de 1,6mm, 
de acordo com a resolução nº 558/80 
do Contran.

Riscos nas calotas de roda sem que
haja deformação do material ou este
esteja partido.

Pneus danicados por pancadas ou
danos causados por mau uso.

Cortes ou danos visíveis nas laterais 
ou na banda de rodagem.

Pneus com pressão indevida, e 
qualquer dano que ponha em risco
a segurança do veículo.

Aceitável

Inaceitável

PNEUS, CALOTAS E RODAS



Riscos, arranhões ou raspados na 
roda de ferro ou de liga leve, desde 
que não esteja deformada.

Porcas ou parafusos das rodas de ferro
ou liga leve que apresentem sinais de 
corrosão mas que não tenham as faces 
danicadas e possam ser removidos.

Calotas de rodas partidas, deformadas
ou com partes faltando.

Rodas de ferro ou de liga leve com
danos severos, deformações ou peças
faltando.

Aceitável

Inaceitável

PNEUS, CALOTAS E RODAS



Bancos usados, estofamento com sinais
de desgaste devido a entradas e saídas
dos utilizadores.

Assento que cedeu ao peso do condutor 
e partes laterais deformadas.

Bancos sujos ou manchados, quando 
a sujeira não é apenas supercial, 
não podendo ser removida com uma 
simples limpeza. Estofamento rasgado.

Estofamento danicado devido a cortes
ou queimaduras e com cheiro intenso.

Aceitável

Inaceitável

TAPEÇARIA

Carpete do porta malas manchado 
ou sujo, quando as manchas não 
são superciais, não podendo ser 
removida com uma simples limpeza.



Forro do teto raspado ou com marcas de
utilização mais frequente.

Forro manchado, quando a sujeira não
é supercial, não podendo ser removida
com uma simples limpeza, ou que 
apresente cortes.

Material do forro deformado, cortado 
ou fortemente manchado.

Aceitável

Inaceitável

TAPEÇARIA

Carpete gasto ou desbotado.

Carpete rasgado ou manchado.



Marcas de impacto de pedras em faróis
ou lanternas, que não tenham partido 
ou trincando o vidro ou a cobertura.

Marcas de impacto que não resultem em 
ssuras no pára-brisas e não originem 
reexos no campo de visão do condutor.

Faróis, faróis de neblina ou lanternas
que estejam com o vidro trincado,
independente do tamanho do dano.

Qualquer buraco ou ssura que afete o 
funcionamento.

Aceitável

Inaceitável

VIDROS



Riscos ou rachaduras nos faróis, faróis 
de neblina ou lanternas que não tenham 
partido ou trincado o vidro ou cobertura, 
ou afetem o seu funcionamento.

Pequenos adesivos na face interior ou 
exterior dos vidros.

Fissuras no pára-brisas. Marcas de 
impacto que inuenciem o campo 
de visão do condutor, pela sua 
quantidade ou profundidade.

Trincas ou marcas de impacto que 
daniquem a superfície exterior do
pára-brisas.

Aceitável

Inaceitável

VIDROS

Película protetora (insullm) com bolha,
descolando ou rasgada. Neste caso,
recomendamos removê-la sem deixar
vestígios de cola, antes da devolução.



FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Endereço: Av. Marginal Engenheiro Camilo Dinucci, 2885 - Jd. Regina 
Araraquara - SP - CEP: 14.808-100

Let’s Rent a Car S/A

M
O

DEL
O



www.lets.com.br

(16) 2108-5600
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