


Imagine viver uma experiência Audi, 
BMW, Jaguar, Land Rover e MINI em 
um só lugar.

Imagine viver uma nova 
paixão todo ano.



Imagine deixar para trás a 
burocracia e apenas aproveitar 
o prazer de dirigir.



Imagine tudo isso por
um preço fixo por mês.



Você já imaginou que seu próximo 
carro pode ser uma assinatura?

Pense em quanto tempo e dinheiro 
você gasta com todas as responsabi-
lidades e burocracias do seu veículo.



Alto é um serviço de assinatura de veículos de luxo que quer 
tornar mais dinâmica a relação entre as pessoas e seus carros.



A ALTO é uma startup alinhada ao que há de mais inovador na indústria automobilística mundial. Entregamos facilidade e luxo ao 

propor uma experiência nova e exclusiva para ter um carro premium.

 Trabalhamos com marcas como BMW, MINI, Jaguar, Land Rover e Audi em todo território nacional.



Por que assinar
— 01

SEU CARRO, 
DO SEU JEITO

Escolha o carro, a cor, os

acabamentos e os opcionais.

Nós encomendamos para você.



Você vive a experiência de compra completa

das melhores marcas de carros do mundo.

Por que assinar
— 02

EXPERIÊNCIA
PREMIUM



Por que assinar
— 03

A cada 12 meses você pode viver novamente a experiência de 

uma marca de luxo.

UM CARRO NOVO
TODO ANO



VOCÊ SÓ
PRECISA DIRIGIR

Seguro, licenciamento, IPVA, gerenciamento de 

multas, manutenção, revisões, carro reserva, leva 

e traz, a Alto cuida de tudo isso para você.

Por que assinar
— 04



Nosso canal de atendimento existe para agendar serviços, resolver 

problemas com o carro e indicar experiências premium.

Por que assinar
— 05

CONCIERGE ALTO



Na Alto ajudamos você a transformar

seu carro atual em capital para investir.

TRANSFORME SEU
PASSIVO EM ATIVO.

Por que assinar
— 06



Um jeito mais
inteligente de
usar seu dinheiro.

* Estudo comparativo de valores com base na assinatura do 
modelo Audi A3 em contrato de 24 meses. Março / 2019.

Gastos com manutenção, seguro, licen-
ciamento, IPVA, além da desvalorização, 
estão inclusos quando você compra um 
carro. Com a assinatura, você economiza 
até 35% do valor da compra*, não preju-
dica seu fluxo de caixa e aplica seu dinhei-
ro de forma mais rentável.



Valor Mensal: R$ 3.000
Despesas são possíveis de dedução em IR.

Valor sugerido 0km: R$ 125.990 Franquia 36mil km em 24 meses

Compra Assinatura

Economia total de:
R$ 39.809

Comparativo
Audi A3 Sedan*

* Valores aproximados de acordo com a situação do dia.
Cálculo realizado em março de 2019.

Revisões previstas (mínimo 3) - R$ 4.500
Troca de Pastilhas e Discos: - R$ 7.300
Troca de Pneus: - R$ 3.200
Seguro (24 meses): - R$ 14.330
IPVA (SC 2% x 2 Anos): - R$ 4.839
Expectativa de venda: + R$ 77.400

24x R$ 6.460 = - R$ 155.040
(0,95%a.m.)

Você investe seu dinheiro.
Manutenção e licenciamento inclusos.
O seguro é por nossa conta.
Você não se preocupa com desvalorização.



SUV
Audi Q3, BMW X1, BMW X2, 
Evoque e MINI Countryman 

HATCH PREMIUM
MINI Cooper S, BMW Série 1 
e Audi A3

EXECUTIVO
Audi A3 sedan

EXECUTIVO MID
Audi A4, BMW Série 3, 
Jaguar XE e BMW 528

EXECUTIVO FULL
Audi A6 e Jaguar XJ

SUV MID
AUDI Q5, BMW X3, Discovery 
Sport e Jaguar F-pace

SUV FULL
Audi Q7, BMW X5, Range Rover e
New Discovery

SPORTBACK
Audi A5, Audi A7 e BMW Série 4

NOSSOS CARROS:



Um jeito mais inteligente 
de ter um carro premium



Deixe a parte chata para trás e aproveite o prazer de dirigir.



@altobytopcar
altobytopcar.com.br

Eduardo Scheer
Diretor
T. +55 48 98844-7131
eduardoscheer@altobytopcar.com.br

Carlos Eduardo Oliveira 
Diretor Comercial
T. +55 48 99170-8949
carlos@altobytopcar.com.br 

Jamile Corrêa
Administrativo
T. +55 48 99128-3732
administrativo@altobytopcar.com.br

Obrigado.

Entre em contato e nos 
diga como você quer viver 
a experiência do seu carro 
de luxo.


