PROTOCOLOS COFRE

Veículos
Serviços - Aluguer - Aquisição
DESCUBRA OS PROTOCOLOS QUE TEMOS PARA SI

WWW.COFRE.ORG

Serviços
&

Aluguer

www.cofre.org

ACP – Automóvel Club
de Portugal

Glassdrive

www.acp.pt

20% nos serviços de substituição e
reparação de vidro que não
possuam QIV (Seguro de Quebra
Isolada de Vidros), sobre o preço
praticado ao público, e se o serviço
realizado consistir na
substituição/montagem de um
pára-brisas, aplicação de produto
AQUACONTROL gratuito.
Sobre a substituição/montagem de
um pára-brisas ao abrigo de
cobertura QIV (Seguro de Quebra
Isolada de Vidros) ser-lhe-á
concedido 20% de desconto na
aplicação do produto
AQUACONTROL, sobre o preço
praticado ao público

Oferta da jóia (36 €) + 25% de
desconto na primeira anuidade
(consulte também esta tabela de
quotas anual ACP com a tipologias
indicadas nos Estatutos do ACP)
Para beneficiar da Campanha de
Protocolo em vigor, a 1ª anuidade de
quota ACP tem de ser liquidada
numa única vez.
Poderá o sócio ACP, posteriormente
alterar o modo de pagamento para
fracionado com indicação do IBAN
para o pagamentos da sua quotização
no Clube.
Nacional

www.glassdrive.pt

Nacional

BP
www.bp.com
Desconto no abastecimento de
0.06€/litro nos combustíveis
simples e 0.08€/litro nos
aditivados.
Ao dia 24 de cada mês desconto
0.08€/litro nos combustíveis
simples e 0.10€/litro nos aditivados.
O desconto não é acumulável com
outros descontos em vigor/ou ações
locais de desconto.
Nos casos em que os postos de
abastecimento estejam a praticar
descontos, o utilizador beneficiará
sempre do melhor desconto

Hertz – Aluguer de
viaturas
www.hertz.pt
A idade mínima para o cliente
poder beneficiar de Tarifas,
descontos ou outros benefícios
desta parceria é de 23 anos. No
entanto, os clientes que tenham
idade compreendida entre os 23 e
25 anos terão de pagar um
suplemento de condutor jovem
PORTUGAL – redução de 15% sobre
a tarifa pública
RESTO DO MUNDO – 5% na
melhor tarifa online do respetivo
país

Nacional
Nacional (balcões)
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Aluguer
&

Aquisição

www.cofre.org

Europcar – rent a car

Carclasse

www.europcar.pt

www.carclasse.pt

Portugal: Redução de 10%:sobre a
tarifa promocional nas viaturas de
passageiros (Dias de Negócios e
Prestige em Portugal Continental e
nas tarifas Algarve e Madeira)na tarifa
de viaturas comerciais em Portugal
Continental, válida no momento da
reserva
Países da União Europeia: Redução
de 5% sobre tarifa promocional
internacional

Condições especiais na aquisição e
assistência após-venda de viaturas

Nacional (balcões)

Auto-Industrial
www.grupoautoindustrial.pt
Consulte o site www.cofre.org para
verificar a campanha em vigor.

Nacional

Opel
www.opel.pt
Condições especiais na aquisição de
viaturas marca Opel com descontos
entre os 13% e os 20%
Contacte o Cofre para
fornecimento do código de parceiro
para poder ter acesso ao site Opel
Partners
Nacional

Nacional

Citroen Santogal
www.santogal.pt
Condições especiais na aquisição de
viaturas marca Citroen (descontos
entre os 10% e 15% na aquisição de
viaturas)
Nacional
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