As seguintes condições:
- Efetuar aos associados e colaboradores da ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
GUARDA APG/GNR um desconto de 30 % em todos os lubrificantes da marca VALVOLINE
e 20% de desconto em peças não originais.
- Cobrar apenas o valor de Mão-de-obra / Hora 15.00 + IVA, para os serviços de mecânica,
eletricidade e eletrónica automóvel.
- Oferta do Diagnóstico eletrónico no valor de 27.06 € na condição, de em caso de avaria,
resolução da anomalia na MB Service.
- Transporte gratuito após deixar viatura em oficina até destino à escolha dentro do concelho da
Figueira da Foz.
- Transporte gratuito da viatura ao IPO no valor de 27.06 €.
- Os descontos são aplicados sobre a nossa tabela de preços de venda ao público sem IVA.
- Assistência no local (quando possível).
- Oferta da despesa de deslocação no valor de 20.00 +IVA.
- Transporte gratuito da viatura para as instalações da MB Service, caso seja necessário.
- Os descontos não são acumuláveis com outros descontos, promoções ou campanhas em vigor.
- Os descontos e ofertas serão efetuados mediante apresentação do cartão de associado ou
declaração que comprove a qualidade de colaborador da APG/GNR.

Contactos:

Apresentação dos profissionais que trabalham nesta empresa :
-Alexandre Tavares, técnico especializado na VW/ AUDI/ SEAT/ SKODA, certificado pela SIVA-Sociedade
Importadora de Veículos automóveis SA, em mecânica automóvel, experiência adquirida durante 10 anos na
Auto Maran SA
- Ivan Martins - técnico especializado na MERCEDES / FIAT/ NISSAN, em mecânica/eletricidade/electrónica
automóvel. Certificado pela Mercedes Benz Portugal SA, com experiência adquirida durante 7 anos na
Sodicentro(coimbra) lda, 5 anos no concessionário NISSAN Ferreira Morais & Morais lda , 4 anos no
concessionário FIAT Castro & Castanheira em Coimbra.
-Telmo Sousa - Gestor de Clientes e de Peças especializado na MERCEDES / VW/ AUDI/ SKODA/ SEAT.
Certificado pela Mercedes Benz Portugal SA e pela SIVA SA.
Experiência adquirida 4 anos na Sodicentro lda como Gestor de peças, e 13 anos na Auto Maran SA, como
Gestor de Clientes.
Gerência com experiência de 24 anos ao serviço no sector automóvel, como Gestora de Clientes, e vendedora
de viaturas na Auto Maran SA. Com certificação Internacional de Gestor de Clientes obtido na SIVA SA.
Para mais informações sobre a MB Service queira consultar o nosso site ou pagina no facebook
https://al0223.wix.com/mbservice
https://www.facebook.com/VALVOLINESERVICECENTER

