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Durante a sua normal utilização, os motociclos estão sujeitos a uma série 
de situações que lhes causam um desgaste considerado normal. 
Consideram-se, portanto, aceitáveis porque não afetam o valor do 
motociclo nem carecem de reparação. O denominado desgaste normal tem 
sempre em consideração os anos e quilómetros de utilização do motociclo.

Por outro lado, existem danos que não se enquadram no desgaste normal 
e são, por esse motivo, sujeitos à cobrança do valor correspondente para a 
sua reparação. Esse valor pode ser encontrado na nossa tabela de danos, 
disponível para consulta no concessionário. Caso não se enquadrem nos 
danos aí descritos, haverá lugar a uma peritagem para valorizar o custo do 
recondicionamento dos mesmos.

Este manual tem como objetivo exemplificar e esclarecer ao máximo o 
estado dos motociclos que é considerado aceitável, e os danos que se 
considera não serem aceitáveis. Deste modo, caso pretenda, poderá saber 
de antemão quais os danos que serão sujeitos a valorização e débito, caso 
opte por proceder à devolução do motociclo.

Neste manual, poderá encontrar uma lista com toda a documentação e 
equipamentos que deverá entregar, assim como os aspetos que deverá ter 
em conta para devolver o motociclo. Poderá utilizar a mesma para se 
certificar que, quando entregar o motociclo, tem tudo o que necessita.

Princípios 
Gerais
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Estado dos 
Pneus

Conservação e 
Manutenção

Apto para devolução

Não está apto para devolução

Bom estado dos 
flancos

Profundidade 
≥  2 mm

Profundidade 
<  2 mm

Danos e irregularidades 
no pneu
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Estado dos 
Pneus

Conservação e 
Manutenção

Não se consideram danos:
A profundidade do piso dos pneus superior a 2mm em toda a sua 
superfície. [A] 

Desgaste nos pneus proporcional aos quilómetros percorridos.

Isento de irregularidades, e/ou danos nos flancos. [B] 

Obrigação de substituir os pneus, segundo as recomendações e marcas 
comerciais propostas pela marca.

Bom estado dos flancos dos pneus, sem deterioração do material por 
incisões ou destacamentos.

Bom estado das jantes, isentas de golpes, riscos profundos e danos que 
requeiram a substituição das mesmas. [C] 

[A] [B] [C] 
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Conservação
Exterior

Pintura, Carenagem, 
Viseira e Óticas

Não se consideram danos:
Riscos leves que se podem eliminar mediante trabalhos de lixamento e 
polimento e que não suponham deterioração da pintura base. [A]

Pequenos impactos de pedras até um tamanho máximo de 10 mm de 
diâmetro, sempre que não haja mais do que 1 impacto na mesma peça. [B]

Leves salpicos de alcatrão e/ou marcas na pintura produzidas pelo uso 
habitual do veículo. 

Pequenas amolgadelas que não requeiram reparação da pintura.

Considerar-se-ão aceitáveis os danos que não superem um diâmetro de 
50 mm, sempre que não haja mais do que 1 na mesma peça.

Ligeiras abrasões na borracha da guarnição ou arredores que não tenham 
provocado deformações visíveis e permanentes. [C]

Ligeiras abrasões da pintura que não tenham penetrado na área base do 
material.

[A] [B] [C] 
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Conservação
Exterior

Entrega dos 
acessórios 
originais

Danos leves na 
pintura < 50 mm Bom estado de 

conservação do assento

Bom estado e 
funcionamento dos 
componentes

Sem danos nas 
óticas nem na 
viseira

Riscos na carenagem 
≤ 50 mm 

Diâmetro de impactos ≤ 10 mm Bom funcionamento do 
quadro de instrumentos
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Conservação
Exterior

Pintura, Carenagem, 
Viseira e Óticas

Consideram-se danos os seguintes:
Superfícies de pintura afetadas por incrustações industriais ou químicas.

Manchas ou danos na pintura e que para a sua reparação sejam 
necessários trabalhos especializados de pintura. [A]

Reparações de pintura, danos ou acidentes realizados fora dos cânones 
de profissionalismo do setor.

Deteriorações graves da pintura que afetem a capa base ou a área de 
primer por corrosão ou qualquer outra razão.

Danos na pintura por inscrições, logotipos, vinis, laminados, etc.

[A] 
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Conservação
Exterior

Pintura, Carenagem, 
Viseira e Óticas

Consideram-se danos os seguintes:
Deteriorações causadas por mau tempo.

Reparações com ajuda de massa ou material de enchimento, sem utilizar 
materiais homologados pelo fabricante de cada modelo. 

Deterioração visível sob a forma de esmagamento, modificação da 
estrutura da carenagem, rachaduras, falta de partes do elemento e/ou 
deformações [B] .

Danos e/ou deformações nos suportes da carenagem e/ou falta de 
componentes na viseira frontal do motociclo.

Brechas ou fissuras na viseira frontal do motociclo. [C] 

[B] [C] 
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Elementos,
Acessórios e
Documentação 
do Veículo

Elementos e acessórios:
Manuais de instruções e livros de manutenção do veículo sem danos.

Resto dos manuais a bordo relacionados com os extras do veículo 
entregues de origem.

Chave principal e sua(s) cópia(s) sobresselente(s) juntamente com os 
códigos. 

Jogo de ferramentas básico entregue de origem.

Documentação:
Documento Único Automóvel e Ficha Técnica, cópia do pagamento do 
IUC, cópia do seguro contra todos os riscos. 

Contrato Compra e Venda e Contrato Assinado pelo(s) interveniente(s) 
titular(es).

Documentação necessária para a transferência de titularidade entre os 
organismos competentes. 

Documento atualizado com o pagamento de impostos e isenção de 
encargos ou agravamentos judiciais ou administrativos relacionados com 
o veículo. 
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Lista de 
Verificação 
Rápida

Pneus
Profundidade 

Desgaste geral 

Irregularidades/danos

Conservação Exterior
Pintura 

Carroçaria 

Carenagem, Viseira e Óticas

Elementos e Acessórios
Manuais de instruções e manutenção 

Jogo de Chaves 

Kit de Ferramentas

Documentação
Documento Único Automóvel e Ficha Técnica

Contrato de Compra e Venda

Documentos de transferência de propriedade I.M.T.

Revisão de impostos/encargos (IUC/seguros) 

Por favor verifique com atenção a seguinte lista de verificação rápida. 
A sua validação permitirá antecipar-se a possíveis reparações ou 
substituição de elementos chave para o bom funcionamento da sua 
mota, ao mesmo tempo que evitará possíveis atrasos/incidentes 
durante o processo de devolução. 

O cumprimento destas sugestões é muito simples, e constitui uma 
poupança de tempo e dinheiro tanto para o utilizador do serviço, 
como para as empresas dedicadas a esta atividade. Ao mesmo tempo 
que contempla dois aspetos de grande importância: a promoção da 
segurança rodoviária, especialmente do condutor e do  seu 
acompanhante, e o aumento da eficiência do veículo,
que se traduz numa diminuição do custo de
manutenção e num menor consumo
de combustível. 
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Tolerância Quilométrica: significa que na data de devolução do motociclo, o 
Valor Final Garantido comunicado inicialmente, se mantém caso o Cliente tenha 
percorrido um excesso de quilómetros que não ultrapasse até 10% dos quilómetros 
contratados.

Custo de Quilómetro Adicional: em função do motociclo e dos quilómetros 
contratados, é definido um valor por quilómetro adicional. Este valor apenas será 
cobrado caso se verifique, no final do prazo contratado, um excesso de quilómetros 
que seja superior a 10% dos quilómetros inicialmente contratados. Este valor 
destina-se a corrigir o VFG, pelos quilómetros adicionais que o motociclo tenha.

Devolução do Motociclo: no final do prazo contratado, quando o Cliente decida 
devolver o motociclo, este terá de ser devolvido nas condições que resultem da sua 
normal utilização. O estado de conservação adequado passa por ser devolvido com 
a inspeção periódica obrigatória e as inspeções segundo os intervalos e instruções 
de manutenção preconizados pela Marca, utilizando peças originais da respetiva 
Marca, líquidos, lubrificantes e óleos autorizados e homologados pela Ducati, 
devendo ser tal documentado aquando da entrega do motociclo. Para além disso, é 
necessário que o motociclo assegure uma manutenção, conservação e reparação, 
normal ou extraordinária, cumprindo nomeadamente as instruções do fornecedor, 
fabricante e/ou importador e efetue todas as intervenções de manutenção, 
conservação e todas as reparações necessárias numa Oficina Autorizada Ducati. Se 
no ato da entrega, o desvio para a próxima manutenção contemplada pela Marca, 
for até 2 meses ou 2.500 kms, o Cliente deverá dirigir-se ao seu Concessionário e 
realizar a respetiva revisão, suportando o seu custo.

Recálculo do Valor Final Garantido: no caso em que o Cliente ultrapasse em 
mais de 10% os quilómetros contratados, o Valor Final Garantido será reavaliado.

Valor Final Garantido: o valor da última prestação correspondente ao valor que 
a Ducati Financial Services estima que seja o valor de mercado do motociclo no 
final do prazo contratado. Este valor está garantido caso o Cliente cumpra as 
condições previstas (manutenção num Concessionário Oficial, quilómetros 
contratados e estado de conservação do motociclo). Assim, o Cliente está 
protegido de eventuais desvalorizações que ocorram no mercado.

Termos e 
Condições
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O que acontece caso tenha percorrido mais quilómetros do que 
aqueles que foram contratados?
Caso o desvio de quilómetros seja inferior a 10% dos quilómetros contratados, há 
lugar à cobrança de quilómetros adicionais, sem alteração do VFG. Caso os 
quilómetros percorridos em excesso sejam superiores a 10% dos quilómetros 
contratados, haverá uma reavaliação do VFG.

Se o valor de mercado na altura do prazo contratado for inferior ao 
Valor Final Garantido?
Caso o Cliente não ultrapasse em 10% os quilómetros contratados inicialmente e 
decida optar pela troca por uma nova Ducati, ou devolver o motociclo, o VFG 
comunicado no início do contrato mantém-se, independentemente de todas as 
flutuações que possam ter ocorrido no mercado desde então. Desta forma, o 
Cliente não precisa de se preocupar com o processo de venda do seu anterior 
veículo, apenas em conduzir a sua nova Ducati.

Que despesas tenho com este contrato?
As despesas em que incorre num contrato Ducati Active, são as mesmas que 
incorre num normal contrato de crédito, sendo que este tipo de crédito é regulado 
pelas normas do Banco de Portugal.

Se desejar terminar o contrato antes do prazo decorrido?
Neste caso o Cliente deverá informar a Ducati Financial Services da sua intenção, 
sendo que a opção de devolução do motociclo deixa de estar disponível. Caso o 
Cliente pretenda pagar o valor em dívida, as despesas de antecipação estão de 
acordo com a regulamentação definida para um contrato de crédito. Caso deseje 
trocar por uma nova Ducati, o Valor Final Garantido será revisto.

FAQ’s
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*As subsidiárias de Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Ducati Financial Services”, os seguintes serviços e produtos: Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH - Sucrusal em Portugal 
| C. R. C. Amadora, sob o NUPC 980460653 | Representação Permanente de Volkswagen Bank GmbH, com sede na Rua Gifhomer Strasse, 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, C.R.C. do Tribunal de Braunschweig sob o nº 
HTB1819 | Mediador de Seguros (agente) registado no ASF sob o nº D-HMQM-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

**Exemplo para DUCATI MTS 950 S GLOSSY GREY. Prestação Mensal de  259,29€  com manutenção preventiva incluída no valor da prestação de 28,76€ mês. Contrato para 48 meses e 25000 Kms. PVP 21700,95€. Entrada Inicial 
3500€. Valor Financiado de 18200,95€ e Valor Final Garantido de 10157,88€. MTIC de 21558,11€. TAN 4,42% e TAEG 6,15%. Inclui 3,5€ de comissão de processamento e 125€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel 
DUCATI ACTIVE  financiado por DUCATI Financial Services,  uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal. Exclusivo para Concessionários que atuam como Intermediários de Crédito a título acessório. Valor Final 
Garantido – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. Imagem não contratual.

Ducati Financial Services
Alfrapark, Edifício G, Estrada de Alfragide, 67
2614-519 Amadora
Linha de Apoio ao Cliente: + 351 707 300 125
(Dias úteis das 9h-19h)
contact.ducati@vwfs.com
www.vwfs.pt

707 303 300
Linha de Apoio ao Condutor


