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Proposta Comercial 

 
Vitória, 25 de novembro de 2021 

 
SINDICATO DO ESTIVADORES, TRABALHADORES AVULSOS E COM VINCULO EMPREGATICIO EM 
ESTIVA NOS PORTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SETEMEES  
Programa: Clube de Descontos 
Aos cuidados.: Sra. Jhuana 
Proponente: V1 - Plataforma de mobilidade 
 

1. SERVIÇO 
1.1. No V1 Viagem buscamos o dinamismo para as formas de se deslocar pelas cidades.  
1.2. No V1 Aluguel somos a única empresa do Brasil a oferecer aluguel de carros 100% pelo 
aplicativo.  
1.3. No V1 Assinatura oferecemos carros 0km para Pessoa Física, personalizados e sem 
burocracia a um valor mensal fixo. 

 
2. OBJETO 

2.1 Contratação de plataforma de mobilidade, através de aplicativo, com serviço de 
transporte de passageiros, aluguel de carros e assinatura de veículos, gerando maior 
conforto, segurança e conveniência. 

 
3. PUBLICO ALVO 

3.1 Servidores, associados e seus dependentes. 
 
4. VANTAGENS 

4.1 Descontos exclusivos para uso da plataforma do V1 Aluguel e V1 Assinatura, conforme 
quadro abaixo: 

 
Produto / Serviço Desconto Oferecido (%) Cupom de Desconto 

V1 Viagens 25%  ESTIVAV1 
V1 Aluguel 5% ESTIVAV1 

V1 Assinatura* 5%  ESTIVAV1 
 

4.2 Ao contratar o V1 Assinatura o cliente terá vantagens de descontos exclusivos, (não 
cumulativos) como: 
4.2.1 10% de desconto no V1 Aluguel de carros pelo aplicativo. 
4.2.2 30% de desconto no V1 Aluguel somente para veículo reserva, em caso de sinistro. 
4.2.3 Descontos e benefícios no Clube do Assinante A Gazeta. 

 
5.  PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado pelo usuário Pessoa Física diretamente pelo app do V1 via 
cartão de crédito, não havendo vínculo com a empresa conveniada. 

 
6.  REAJUSTE DE PREÇOS  

6.1. Os valores estarão sempre atualizados no aplicativo. 
6.2. Após a contratação do V1 Assinatura os valores das mensalidades são fixos e sem 
reajuste durante todo o período contratual. 
 

7. ATENDIMENTO  
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7.1. V1 VIAGENS 
7.1.1. O início dos atendimentos precisam ser a partir da região metropolitana de Vitória – ES 
7.1.2. Os chamados devem ser realizados exclusivamente pelo App. 

 
7.2. V1 ALUGUEL 
7.2.1. As solicitações de alocação serão exclusivamente pelo APP. 
7.2.2. A retirada e devolução dos veículos deverão acontecer nas estações mapeadas na 
região metropolitana de Vitória – ES e na região de Curitiba - PR ou através da contratação 
do serviço de comodidade. 
 
7.3. V1 ASSINATURA 
7.3.1. Para a contratação do serviço, o usuário deverá estar de posse da CNH definitiva e 
cadastro completo aprovado. 
7.3.2. Todas as condições o usuário poderá consultar diretamente no contrato de 
locação e pelo aplicativo.  
7.3.3. O V1 conta com um serviço de atendimento ao cliente por 24h, 7 dias por semana 
através do telefone 0800 721 1617 ou pelo chat disponível no App. 
 

8. CONSIDERAÇÕES 
8.1. Validade desta proposta: até 25/11/2022, podendo ser prorrogada a validade conforme 
o volume de uso dos cupons. 
8.2. A utilização do Cupom não será cumulativa à outras campanhas, ou seja, o usuário só 
poderá usar um cupom por contratação. 
8.3. A assinatura desta proposta representa a aceitação formal das condições comerciais 
aqui tratadas e dos termos e condição de uso do aplicativo V1 App, registrado no cartório de 
títulos e documentos de Vitória-ES, sob o nº 263967. 

 
Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, responsáveis pelas áreas: 
 

 Renato Reis 
V1 APP 

Consultor Comercial 
(27)  99888-2669 

 

 

 
De acordo, 
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