
Maggi Aluguel de Carros.
Um parceiro para contar sempre.



Atuando no mercado de 
aluguel de carros desde 1986, 
resolvemos investir em nossa 
própria marca, criando uma 
empresa em 2013 que nasceu 

com vasta experiência 
e conhecimento dos clientes 
e suas necessidades. Com forte 
presença no interior do 
estado de São Paulo, 

nosso objetivo é oferecer 
serviços e atendimento 
diferenciados e de altíssima 
qualidade em aluguel 
de carros e gestão de frotas.

Muito prazer, Maggi Aluguel de Carros.



Atuamos na área 
de aluguel de carros 
oferecendo soluções para as 
mais variadas necessidades.

• Aluguel de carros para 
pessoa física, seja a lazer 
ou a negócios.
• Aluguel de carros 
para empresas, por dia, 
semana e/ou mês.
• Terceirização e gestão 
de frotas para empresas 
no Brasil inteiro.
• Parceria com agências de 
viagem, incluindo retirada 
de carros na agência no 
aeroporto de Viracopos.
• Parceria com seguradoras 
de automóveis, oferecendo 
veículos reservas em caso 
de sinistro.
• Assistência 24 horas, 7 dias 
por semana, 365 dias por ano.

Parceiro
para toda 

hora.



Um parceiro onde você precisar.

Para garantir um atendimento 
ágil e eficiente, possuimos 
agências em locais 
estratégicos no interior 
de São Paulo.

Americana • Boituva 
• Campinas e Aeroporto 
de Viracopos • Indaiatuba 
• Itu • Itapetininga • Jundiaí 
• Limeira • Piracicaba • Salto 
Sorocaba • Tiête • Vinhedo

Além disso, investimos   
constantemente em 
nossa frota, mantendo-a 
sempre atualizada. 
Oferecemos veículos de 
todos os tipos e modelos, 
desde carros econômicos 
até blindados e de luxo.



Precisando de um parceiro,
pode contar com a gente.

Mais que prestar um serviço 
de aluguel de carros de alta 
qualidade, queremos fazer 
parte da vida de nossos 
clientes, oferecendo um serviço 
diferenciado e exclusivo.

Você aluga o carro que precisa, 
totalmente revisado, conta 
com assistência 24 horas 
e um atendimento diferenciado 
e exclusivo. Tudo isso para 
você viajar tranquilo e com 
segurança, sem precisar se 
preocupar com nada. 




