
 

 

TERMO DE CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DO PLANO DE KM FLEXÍVEL ZARP 

O presente Termo integra, para todos os efeitos, juntamente com as Condições Gerais de Aluguel de 

Carros, Condições Específicas do Contrato de Aluguel de Carros para o Motorista Cliente Zarp, Contrato 

Balcão, além das comunicações, programas e campanhas realizadas pela Localiza. 

1. Sobre o Plano de KM Flexível Zarp: 

O Plano de KM Flexível é uma opção de contratação ao Motorista de aplicativo que tem interesse em 

utilizar o carro alugado sem limite de quilometragem, mas limitado ao uso de até 100 (cem) horas 

semanais em atividade. Além disso, o Plano de KM Flexível Zarp só se aplica a veículos que contam com 

equipamento de telemetria instalado e não admite condutor adicional. Entende-se por horas em atividade 

do veículo todo o tempo em que o mesmo estiver ligado, independentemente de estar em deslocamento 

ou não. 

2. Período mínimo de Contratação do Plano: 

O período mínimo de Contratação do Plano é de 35 (trinta e cinco) dias, nos mesmos termos previstos 

nas Condições Específicas do Contrato de Aluguel de Carro para o Motorista Zarp. 

3. Como é feita a apuração das horas de utilização semanal: 

A medição das horas em atividade do veículo é feita pela Localiza Zarp por dispositivo de telemetria, o 

qual não poderá ser removido nem adulterado, sob pena de rescisão imediata do Contrato de Aluguel de 

Carros e reparação de eventuais perdas e danos suportados pela Localiza.  

4. Sobre a limitação de uso das horas e valores dos planos: 

As horas semanais não utilizadas expiram e não serão acumuladas para uso em semanas seguintes. Os 

valores dos planos variam de acordo com a localidade da contratação, bem como conforme adicionais e 

funcionalidades contratadas e constarão no Contrato Balcão ou no aplicativo Zarp. 

5. Penalidades por descumprimentos do Plano: 

Caso o Motorista Cliente ultrapasse o limite de horas do Plano de Km Flexível, ou na hipótese de ceder a 

utilização carro a terceiros, será aplicada uma multa de R$500. Em caso de não pagamento da multa ou 

reincidência da ultrapassagem do limite de horas, poderá ter o carro bloqueado, perder as coberturas 

contratadas, bem como incorrer na rescisão de seu Contrato de Aluguel de Carros.  

6. Disposições gerais: 

O presente Termo é complementar aos demais documentos que compõem o Contrato de Aluguel do 

Motorista Cliente. Fica reservado à Localiza, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias, o direito de 

cancelar este plano ou modificar suas regras e condições, as quais serão publicadas no site e aplicativos 

ZARP. Caso o Motorista Cliente não concorde com as alterações promovidas pela Localiza, será permitida 

sua rescisão ou cancelamento de sua Contratação sem quaisquer penalidades, ressalvadas compensações 

ou retenções pelo período de utilização do Plano. A mudança de plano a critério do Motorista Cliente só 

poderá ocorrer mediante encerramento do contrato e abertura de um novo, respeitado o período 

indicado no item 2 acima. 


