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Condições gerais
A Recompra Garantida é válida apenas para os automóveis comprados
através do Evolution Honda que abrange todos os modelos do nosso line-up.
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Condições gerais
Para que a recompra do seu veículo seja garantida, além de possuir um Contrato de
Recompra entre você e a concessionária, será necessário que algumas regras sejam
cumpridas. Sendo assim, este manual visa esclarecer quais são estas regras.

1. MANIFESTAR A INTENÇÃO DE REVENDER O VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA
Caso o seu desejo seja o de revender seu veículo ao final do plano de financiamento,
você deverá:
• Manifestar sua intenção no mínimo 60 dias antes do final de seu plano de
financiamento para agendar a data de avaliação;
• Levar o veículo para avaliação na mesma concessionária em que houve a
assinatura do Contrato de Recompra em no mínimo 10 dias antes do vencimento
da parcela final.

2. ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO
Ao apresentar o veículo para avaliação, ele deverá apresentar um ótimo estado de
conservação que será avaliado com base nos seguintes critérios:
• Pintura original e bem conservada 1;
• Vidros e faróis em bom estado de conservação 2;
• Peças e acessórios originais Honda com bom funcionamento e conservação;
• Conservação do interior do veículo 3;
• Rodas e pneus em bom estado 4;
• A quilometragem média anual não poderá superar 15.000 (quinze mil
quilômetros);
• Documentos em dia, não poderão constar pendências;
• Limpeza interna e externa para que sejam feitas as avaliações;
• Laudo de transferência veicular (obtida pelo cliente) executada em uma
Empresa Credenciada para Vistoria (ECV) homologada pela concessionária.
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1

PINTURA ORIGINAL E BEM CONSERVADA

O veículo não pode ter sido repintado. Sendo admitido:
• Até 2 (dois) riscos de até 5cm por peça;
• Até 1 (um) amassado de até 5cm por peça.

2

VIDROS E FARÓIS

Serão admitidos:
• Até 3 (três) pontos de 2mm desde que não exista trinca;
• Até 1 (um) risco de até 5cm por conjunto ótico.

3

CONSERVAÇÃO DO INTERIOR DO VEÍCULO

O veículo não deverá apresentar riscos, furos, manchas ou avarias, além de um bom
funcionamento de todos os itens.

4

RODAS E PNEUS

As rodas devem ser originais e estar em boas condições, admitindo-se:
• Riscos de até 5cm;
• 1 (um) amassado de até 2cm por borda.

Os pneus deverão apresentar:
• Profundidade de sulcos acima de 3mm;
• Marca e especificações idênticas às originais;
• Não serão aceitos pneus recauchutados ou com deformações, rasgos, gastos
irregulares ou qualquer avaria.
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3. MANUTENÇÃO
As manutenções do veículo deverão ter sido feitas em concessionárias Honda
e respeitarem as exigências indicadas no Manual do Proprietário. (Caso queira
consultar online o endereço é http://www.honda.com.br/pos-venda/automoveis/
escolha-veiculo). O Manual de Manutenção deverá ser apresentado e entregue como
comprovante de que as revisões foram feitas em concessionárias credenciadas
respeitando os períodos e quilometragens indicadas no Manual do Proprietário.

4. ENTREGA DO VEÍCULO
Além dos pontos supracitados o veículo deverá ser entregue na concessionária
Honda com:
• Todas as chaves entregues na aquisição do veículo;
• Certificado do Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Documento Único
de Transferência (DUT).

INFORMAÇÕES RELEVANTES
O não cumprimento de qualquer um dos itens supracitados anulará a obrigatoriedade
de recompra por parte da concessionária.
O automóvel será avaliado de acordo com seu estado de conservação e valor de
mercado do bem, cujo valor de recompra será sempre definido exclusivamente pela
concessionária.
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