
TAEG desde 7,2%**

Manual do Estado de Devolução do Veículo
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De modo a simplificar ao máximo o processo de devolução do veículo para os nossos clientes, a Audi Financial 
Services definiu critérios claros relativos ao estado aceitável de devolução dos mesmos.

O veículo deverá ser devolvido com todas as chaves, manuais, documentos (por exemplo, o Documento Único 
Automóvel, Carta Verde do Seguro) e equipamentos entregues com o veículo, num dos locais indicados para o efeito 
pela Audi Financial Services. Aquando da entrega, o veículo deve apresentar um estado de conservação adequado 
à respetiva idade e quilómetros, não deve apresentar danos, e deve estar em condições que permitam uma utilização 
segura do mesmo.

Para agilizar e simplificar a devolução do veículo, agradecemos que tenha em conta os seguintes aspetos, antes de 
proceder à entrega: os veículos devem ser entregues lavados e com o interior limpo e aspirado, de modo a permitir 
uma correta avaliação dos danos. Todos os objetos que não pertençam ao veículo devem ser retirados do mesmo.

O estado de conservação adequado, passa por devolver o veículo com a inspecção periódica obrigatória, caso exista essa 
necessidade. Deverá também ser realizada a manutenção, conservação e reparação, normal ou extraordinária, cumprindo 
nomeadamente as instruções de prazo e quilometragem do fornecedor, fabricante e/ou importador, nas oficinas da 
rede oficial de concessionários e oficinas autorizadas da respectiva marca. Caso se verifique que a próxima inspecção 
ou manutenção ocorra nos 2 meses seguintes à data de entrega do veículo ou no decurso do próximos 2.500Kms, 
o Cliente deverá  dirigir-se ao concessionário e realizar a respectiva inspecção, suportando os inerentes custos.

Introdução
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**Exemplo para Q2 1.0 TFSI 116cv com pintura metalizada por 412€ mês sem entrada inicial e com manutenção 
preventiva incluída no valor de 11,09€ mês. 60 meses e 75.000Kms. PVP/Financiado 28.707€. TAN 6%. TAEG 7,2%. 
MTIC 35.848€. Valor Final Garantido de 11.722€ – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a 
entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.audifinancialservices.pt. Inclui 3€ de 
comissão de processamento e 100€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel Audi Flex através de Audi Finan-
cial Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal.

*As subsidiárias do Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Audi 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.audi@vwfs.com | Site: 
www.audifinancialservices.pt

707 303 300

Audi Financial Services
Alfrapark, Edifício G, Estrada de Alfragide, 67
2614-519 Amadora
Linha de Apoio ao Cliente: +351 707 300 126 
(Dias úteis das 9h-19h)
contact.audi@vwfs.com
www.audifinancialservices.pt

Linha de Apoio ao Condutor


