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b. Condições Comerciais 

A estratégia comercial da MForce do presente ano foi estudada de modo a oferecer as melhores 

condições possíveis para os nossos actuais e futuros clientes Empresariais. Abaixo, encontram-

se as condições comerciais dos serviços que fornecemos no actual protocolo para a entidade 

IPS. Informamos que as condições neste protocolo não são acumuláveis com outras campanhas 

em vigor. 

 

 

 Pneus: 

 

A MForce conta com um conjunto de marcas de pneus no seu portfólio, colaborando com as 

maiores marcas a nível mundial. Uma vez que os preçários dos fabricantes mudam de ano para 

ano, todos os anos haverá um ajuste na tabela abaixo. 

 

 

Marca Desconto 

Goodyear 23,00% 

Dunlop 23,00% 

Bridgestone 33,00% 

Firestone 23,00% 

Michelin 20,00% 

Fulda 14,00% 

Seiberling 23,00% 

Pirelli 25,00% 

Continental 23,00% 

  
 

Nota: Outras marcas - por consulta; 
           Descontos a aplicar com base na Tabela de PVP MForce; 

            Valores de Mão de Obra dos serviços de Pneus não incluem descontos; 
           Válido somente para viaturas dos Clientes / Associados da Entidade – IPS. 

 

 

 

 

 

 

 



IPS - Instituto Politécnico de Setúbal  

 
 

Oficinas MForce – Marca da Número Um Reparação de Automóveis, SA. NIF: 505 189 119; Edifício Office no Estoril, Rua dos Ciprestes, 48; 2795 – 623 Estoril; Tel. 210 115 017 

 Peças e Serviços: 

 

Seja em manutenções periódicas ou correctivas, a MForce conta com um elevado stock de 

peças em oficinas e garante que as reparações são efectuadas através de peças homologadas 

com as devidas garantias.  

 

 

Marca Desconto 

ROF - Revisão Oficial MForce 15,00% 

Pacote de Revisões 15,00% 

Pacote AdBlue 15,00% 

Escovas Limpa-Vidros 15,00% 

Lâmpadas 15,00% 

Atestos de Óleo 15,00% 

Travões 15,00% 

Amortecedores 15,00% 

Escapes 25,00% 

Pacote Ar Condicionado 10,00% 

Direcção & Suspensão 15,00% 

Correia de Distribuição 10,00% 

Embraiagens 10,00% 

Serviços de IPO 10,00% 

Baterias - Tudor 15,00% 

Líquido de Travões 10,00% 

  

 
Nota: Descontos a aplicar com base na Tabela de PVP MForce; 

           Outros Serviços por consulta; 
       Descontos para peças Aftermarket. Não estão incluídos descontos em Peças OEM; 

           Só estão incluídos descontos na Mão de Obra nos pacotes pré-definidos; 
       Válido somente para viaturas dos Clientes / Associados da Entidade – IPS. 
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c. Condições Financeiras 
 

As condições deste protocolo são para os clientes / Associados da IPS. Os pressupostos da 

parceria são os que informamos abaixo: 

 

 Pronto Pagamento;; 

 

 

d. Outras Observações 
 

 A MForce oferece um diagnóstico gratuito (Check-Up) a todas as viaturas incluídas no 

acordo; 

 É obrigatório a apresentação de um Documento identificativo da associação à entidade 

IPS; 

 As condições do protocolo não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. Caso 

os veículos da entidade IPS tenham acordos activos com gestoras de frota que sejam 

clientes MForce, serão as condições protocoladas com as gestoras de frota que serão 

utilizadas; 

 Caso existam campanhas em vigor, o orçamento deverá contabilizar o valor mais van-

tajoso entre a campanha e o protocolo; 

 Os descontos deste acordo são válidos para o ano de 2020 (válido a partir de 5 de 

janeiro de 2021), sendo renovados automaticamente no início de cada ano seguinte;  

 Caso se verifiquem alterações superiores a 2% na tabela de PVP de fabricante, que de-

verá ocorrer até ao final do primeiro trimestre de cada ano, os descontos contantes 

neste protocolo serão actualizados, não existindo a necessidade de qualquer aviso pré-

vio; 

 Os equipamentos utilizados pela MForce são calibrados e sujeitos a manutenção perió-

dica; 

 Todos os serviços realizados pela MForce são efectuados por recursos humanos com 

formação específica, que garantem a qualidade dos serviços prestados; 

 A MForce efectua a gestão dos resíduos de acordo com a legislação em vigor; 

 Exceptuando serviços rápidos, qualquer agendamento da intervenção poderá ser 

efectuado pelo site www.oficinasmforce.pt, pelo nosso Apoio ao Cliente (210 115 017) 

ou directamente com a oficina, com pelo menos 48h de antecedência da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 


