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Soluções para Alugueres de Curta Duração

1. Os preços indicados para deslocação e transporte de máquina correspondem ao valor necessário para
assegurar uma deslocação e um transporte; ou seja, para assegurar o serviço com entrega e recolha da
máquina deverá considerar o valor indicado multiplicado por dois.

2. As máquinas requisitadas serão entregues conforme disponibilidade de oficina. Caso não exista a máquina
pretendida, a Diversey fará proposta de equipamento equivalente.

3. O preço a cobrar pela Diversey será sempre referente ao equipamento alugado e não ao requisitado. Os preços
apresentados são válidos quando realizados por venda direta e em Portugal Continental.

4. A alteração de recolha de equipamento deverá ser, sempre feita, com um mínimo de 6 horas de antecedência,
sem o qual seremos obrigados a debitar a respetiva deslocação.
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Preço Tabela 2021  -  Aluguer de Máquinas usadas

Modelo
performance 

horária 
min/max*

Área de limpeza 
recomendada

Largura de 
trabalho 

cm

Capacidade 
do tanque L 1 Dia 1 Semana 1 Mês 3 Meses

Swingo 450B/455B 500-1290m2 500-2500m2 43 22 29,37 € 88,10 € 176,21 € 352,41 €

Swingo 750B/755B 500-1500m2 500-2900m2 43 40 29,63 € 88,88 € 177,77 € 355,53 €

Swingo 1255B 900-2475m2 1000-3700m2 55 60 48,57 € 145,70 € 291,40 € 582,81 €

Swingo 2500 2500-3200m2 4000-12000m2 70 95 97,56 € 292,68 € 585,37 € 1.170,73 €

Swingo 4000 3000-4000m2 5000-15000m2 85 200 108,03 € 324,10 € 648,20 € 1.296,39 €

Deslocação Metropolitana e Transporte da máquina 61,64€

Deslocação Extra-Metropolitana e Transporte da máquina 123,28€

Notas sobre termos e condições: 

* Depende do tipo de bateria, tipo de pavimento, grau de sujidade e tráfego de pessoas. Inclui o tempo de enchimento, esgoto e manutenção


