
 

 

Sobre o V1 

V1 é uma empresa que combina tecnologia e mobilidade com excelência. Pertencente ao Grupo 

Águia Branca, com mais de 75 anos no mercado de transportes de passageiros, soluções 

logísticas e comércio de veículos. O V1 oferece soluções em mobilidade para os seus clientes 

atuando no campo de transporte por aplicativo, aluguel de carros e, agora, veículos por 

assinatura. 

 

Requisitos para assinar um V1 

Como requisito para a assinatura o cliente deverá portar a Carteira Nacional de Habilitação 

definitiva dentro da validade e sem restrições (suspensão ou cassação). Cadastro sujeito a 

análise prévia de crédito. 

 

Sobre as mensalidades e modelos disponíveis 

Os valores das mensalidades poderão ser acrescidos de cobranças de quilômetros excedentes, 

eventuais custos e despesas extraordinárias como multas de trânsito, valores de franquia, multa 

por atraso ou inconformidade e eventuais danos ao veículo no ato de devolução, custos 

referentes a conserto e/ou reparação e possíveis indenizações ou restituições devidas a 

terceiros. 

 

Uno Attractive 1.0: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 1357,92 mensal para pacote 

de locação de 12 meses ou R$1314,46 mensal para o pacote de 18 meses ou R$1290,02 mensal 

para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$1415,07 mensal 

para pacote de locação de 12 meses ou R$1369,78 mensal para o pacote de 18 meses ou 

R$1344,31 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$1472,22 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$1425,1 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$1398,6 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$1529,37 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$1480,43 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$1452,9 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

custo de R$ 0,38 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

Fiorino Endurance EVO 1.4: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 1682,68 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$1564,89 mensal para o pacote de 18 meses ou R$1447,11 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$1767,2 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$1643,49 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$1519,79 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$1851,72 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$1722,1 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$1592,48 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$1936,24 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$1800,7 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$1665,16 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

 

 

 



 

custo de R$ 0,48 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

          

Spin 1.8 Premier 7L AT: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 2198,79 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$2044,88 mensal para o pacote de 18 meses ou R$1890,96 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$2320,44 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2158,01 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$1995,58 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$2442,1 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2271,15 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$2100,2 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$2563,75 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2384,29 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$2204,83 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

custo de R$ 0,7 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

          

Tracker LT 1.0 Turbo AT: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 2312,49 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$2196,86 mensal para o pacote de 18 meses ou R$2081,24 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$2430,08 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2308,57 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$2187,07 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$2547,67 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2420,28 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$2292,9 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$2665,26 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2531,99 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$2398,73 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

custo de R$ 0,67 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

T-Cross Comfortline 200 TSI AT: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 2483,69 mensal 

para pacote de locação de 12 meses ou R$2260,16 mensal para o pacote de 18 meses ou 

R$2160,81 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de 

R$2620,12 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2384,31 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$2279,5 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, 

valor de R$2756,54 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2508,45 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$2398,19 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 

2000km por mês, valor de R$2892,97 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2632,6 

mensal para o pacote de 18 meses ou R$2516,88 mensal para o pacote de 24 meses. Cada 

franquia adicional custo de R$ 0,78 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente. 

         

T-Cross Highline 250 TSI AT: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 2755,76 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$2617,98 mensal para o pacote de 18 meses ou R$2480,19 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$2872,27 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2728,65 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$2585,04 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$2988,77 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2839,33 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$2689,89 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$3105,27 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2950,01 mensal para o 



 

pacote de 18 meses ou R$2794,75 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

custo de R$ 0,78 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

Corolla Xei 2.0: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 2810,82 mensal para pacote de 

locação de 12 meses ou R$2614,06 mensal para o pacote de 18 meses ou R$2417,3 mensal para 

o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$2967,64 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$2759,9 mensal para o pacote de 18 meses ou R$2552,17 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de R$3124,46 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$2905,75 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$2687,04 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, valor de 

R$3281,28 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$3051,59 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$2821,9 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional custo de R$ 

0,89 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.  

 

HILUX STD Power Pack: Para a franquia de 500km por mês, valor de R$ 4210,83 mensal para 

pacote de locação de 12 meses ou R$4000,29 mensal para o pacote de 18 meses ou R$3747,64 

mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1000km por mês, valor de R$4444,73 

mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$4222,49 mensal para o pacote de 18 meses 

ou R$3955,81 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 1500km por mês, valor de 

R$4678,63 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$4444,7 mensal para o pacote de 

18 meses ou R$4163,98 mensal para o pacote de 24 meses. Para a franquia de 2000km por mês, 

valor de R$4912,53 mensal para pacote de locação de 12 meses ou R$4666,9 mensal para o 

pacote de 18 meses ou R$4372,15 mensal para o pacote de 24 meses. Cada franquia adicional 

custo de R$ 1,17 centavos por KM rodado, a ser cobrado trimestralmente.   

       

 

Valores de economia  

• Valores calculados com base na utilização do veículo pelo período de 12 meses, 

considerando depreciação de 12%, Seguro do casco de 4% sobre o valor do veículo, IPVA de 1%, 

Juros financeiros de 1,4% ao mês e considerado 30% de entrada.  

• Para a utilização do veículo no período de 18 meses, consideramos uma depreciação de 

11% sobre o veículo já depreciado, Seguro do casco de 4% sobre o valor do veículo já depreciado, 

IPVA de 2% proporcional ao período de utilização, Juros financeiros de 1,3% ao mês e com 30% 

de entrada.  

• Para a utilização do veículo no período de 24 meses, consideramos uma depreciação de 

10% sobre o veículo já depreciado, Seguro do casco de 4% sobre o valor do veículo já depreciado, 

IPVA de 2%, Juros financeiros de 1,3% ao mês e com 30% de entrada. Taxa de 1º emplacamento, 

licenciamento e DPVAT conforme tabelas do Detran ES e valores de manutenção preventiva 

conforme planos das montadoras. Valores referentes para o ano de 2021.   

       

            

       



 

Cashback 

No V1 Assinatura andou menos que a franquia contratada, você acumula créditos para a sua 

renovação. A aferição será realizada trimestralmente e o cashback será calculado sobre a 

quilometragem economizada, calculado sobre 50% do valor cobrado do km excedente. Este 

bônus é pessoal e intransferível. 

 

Vantagens do V1 Assinatura 

A assinatura de qualquer plano do V1 Assinatura dá ao cliente direito uma série de benefícios 

nos demais serviços do V1, assim como em alguns parceiros. 

Durante todo o período de contratação do Plano de Assinatura, o cliente terá direito a 10% de 

desconto no valor da tarifa de qualquer locação pelo aplicativo no serviço V1 Aluguel. Desconto 

também de 30% para o V1 Viagem e descontos no Clube de Vantagens A Gazeta, que possui 

benefícios em mais de 200 estabelecimentos parceiros nos três primeiros meses de vigência do 

V1 Assinatura. 

Em caso de sinistro no veículo assinado, o cliente terá direito à 30% de desconto no valor da 

tarifa do V1 Aluguel de Carros por até 21 dias para todos os veículos que estiverem disponíveis 

na plataforma.   

Estes descontos podem ser alterados e encerrados a qualquer momento, sob qualquer 

justificativa, por parte de seus idealizadores, mediante comunicação prévia aos assinantes. 

Condições válidas até dia 31/10/2021 ou enquanto durarem os estoques. 

Imagens meramente ilustrativas.  


