
REPARADOR AUTORIZADO, 

DISTRIBUIDOR DE PEÇAS PEUGEOT 

Av. Vasco da Gama - Km7 - 4431-801  AVINTES 
Tel. 227 8 6 0  6 6 0  - Fax 227 8 3 3  8 8 0  
www.europauto.pt 

Entre Europauto - Comercialização de Veículos Automóveis S A , contribuinte fiscal no 50 1 4 10 17 1, 
Sociedade Anónima com sede na Av. Vasco da Gama, Estrada Nacional 222 - Km 7, Avintes, com o Capital 
Social de 300.000 Euros, matriculada na Consematória do Registo Comercial do Porto sob o No 36336, adiante 
designada por Europauto 

ASFTAO - Associação Sindical dos Funcionános TBcnicos, Administrativos, Auxiliares e Operários da Policia 
Judicial, aqui representada pela DRN, sediada na Rua Assis Vaz, No 1 13,4200 - 096 Porto, 

6 celebrado o seguinte pmtocolo de cooperação, váiido para todos os membros e colaboradores dessa 
Associação, desde que devidamente identificados. 

1 - A Europauto disponibiliza as seguintes condições especiais na compra e utilização dos nossos serviços de 
após Venda. 

1.1 - Desconto de fiotista na aquisição de qualquer viatura nova Peugeot, desde que a mesma se 
enquadre na politica de fiotas da marca. 

1.2 - Viatura de substituição com um desconto de 40 % sobre o valor de tabela, sempre que haja 
necessidade de cumprir o plano de manutenção preconizado pelo construtor. 

1.3 - Oferta de um cartão fidelidade 30 Anos, o qual permite usufiuir nas nossas oficinas e durante o 
período de vida útil da viatura de um desconto de 10% na Mão de Obra e Peças. 

1.4 - Taxa Fixa para financiamento automóvel at6 72 meses em crkdito, ALD e leasing. Mediante um 
processo rápido e simples, podemos disponibilizar produtos financeiros PSA adequados, com ou 
sem entrada inicial e com taxas fixas da ordem dos 6,5%. 

1.5 - Bonificação de 0,5% na taxa de financiamento atrav6s da financeira da marca ( PSA ), caso o 
cliente opte no acto da compra da viatura pela aquisição de um contrato de Extensão ou de 
Manutenção. 

1.6 -Renting automóvel, adequado ao cliente, o qual inclui para al6m do financiamento automóvel, um 
plano de manutenção construido à medida das necessidades do utilizador(sempre que aplicável). 

2- A ASFTAO - AssociaçEio Sindical dos Funcionários, T6cnicos, Administrativos, Auxiliares e Operários da 
Policia Judiciária, disponibilizará para o efeito: 

2.1 - Os diversos meios de comunicação internos, para junto de todos os seus membros e colaboradores 
difundir as condições aqui apresentadas. 
2.2- Todas as informações necessárias ao encaminhamento dos seus membros e colaboradores para a 
Europauto. 

Qualquer das partes pode a todo o tempo, notificando por escrito a outra parte, fazer cessar imediatamente a 
vigência deste protocolo, sem que por isso a parte notificada tenha direito a indemnização ou compensação, e 
independentemente de qualquer outra formalidade. 

O presente protocolo de acordo foi celebrado em 18 de Maio de 2004. 
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Condicões Colaboracão 
Europauto / Associação Sindical dos Funcionários Técnicos, Administrativos, 

Auxiliares e Operários da Polícia Judiciária 

Nota: Na compra de viatura, ao desconto proposto acrescem as campanhas em vigor e 
aplicáveis a cada modelo. 

Aquisições Viaturas 
Novas Peugeot 

- - -- p-- 

T e 4 0 7  - 
1007,206VP, 307VP, 607 e 
807 
207 
207 XA 

Comerciais Ligeiros 
(derivados de passageiros 2 
lugares e furgões) 

EUROPAUTO - ComercializqPo de Velculor Automdvelr, S. A. - Sociedade Andnima - Capital Social-300.000 Euror * 
Contribuinte Nr 501 410 171 - Reg. na C R. C. do Porto sob 0 N i  36316 C) e+ 

Vantagem 

10% s/ preço base 
10% s/ preço base 

8% s/ preço base 
10% s/ preço base 

10% s/ preço base 

Serviços Após Venda 

Oficina - 10% desconto s/ 
o valor facturado 

Viatura Substituição - 40% 
desconto s/ Tabela em 
vigor. 


