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PROTOCOLO 

Associados da Casa do Pessoal do IPP 

OFERTAS (Veículos Ligeiros e Todo o Terreno) 

1. Enchimento dos Pneus c/Nitrogénio 

“A utilização do Nitrogénio nos pneus evita que o ar derive das suas paredes, e não sendo inflamável reduz o risco de 

incêndio do veículo. Mantêm a estabilidade da pressão dos pneus, reduz combustível e aumenta a vida útil do pneu e a 

segurança do condutor.” 

2. Rotação das Rodas 

“A rotação das rodas de 10 000 em 10 000 Km evita os desgastes irregulares dos pneus e prolongar a duração do seu 

piso, reduzindo custos de forma prática.” 

 

3. Montagem dos Pneus 

“A montagem dos pneus é um trabalho para pessoas com experiência necessária e com a utilização de equipamentos 

adequados.”  

 

4. Check-up Gratuito  

“Engloba a verificação de: estado dos Pneus; jantes; desgaste dos travões; luzes; níveis e folgas.” 

 

DESCONTOS  

1. SERVIÇOS … 30% 

Tabela de preços Preço Final 

Alinhamento Direção – Ligeiros …………………...…. 14.23 € 

Alinhamento Direção – Todo o Terreno ………...……. 23.12 € 

Alinhamento Direção – Pesados .………………...……. 39.13 € 

Alinhamento Direção Especializado …………………. 50 € 

Equilíbrio Roda – Ligeiros (unidade) …………...……. 4.27 € 

Equilíbrio de Roda- Todo o Terreno (unidade) ……..... 7.11 € 

Furo Roda Ligeira (unidade) ……………………..…. 3.64 € 

Furo Roda Todo o Terreno (unidade) …………...……. 7.11 € 

Ao preço final será acrescentado o I.V.A.     

2. PNEUS MULTIMARCAS 

Horário Funcionamento:  

Segunda a Sexta-feira: 9h às 13h das 14h às 19h; 

Sábado: 9h às 13h das 14h às 17h. 

                                          

A diferenciação/especialização da Só Alinhamentos Ldª, consiste no Alinhamento de Direção 

pelo que emprega todo um know-how adquirido e utilizado pelos seus profissionais ao longo dos 

últimos 20 anos.  

* Os valores anunciados são os que estão em vigor na tabela de preços de 2014, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

  


