
     
 

 

 

BENEFÍCIOS CLIENTES N SEGUROS 

Condições de preços para Peças e Serviços 
 

 
Como Beneficiar desta Parceria? 
 

➢ Deverá apresentar um documento identificativo: Cartão de Colaborador ou Certificado 
Internacional de Seguro (Carta Verde) da N Seguros; 

 
➢ Com exceção para os serviços rápidos, deverá efetuar o agendamento da intervenção 

pelo site www.oficinasmforce.pt, pelo Call Center (210 115 017) ou diretamente com a 
oficina, com pelo menos 48h de antecedência da intervenção. 

 
Quais os serviços oferecidos? 
 

➢ Descontos atrativos na aquisição de pneus, peças e serviços. 
 

➢ A MFORCE oferece um diagnóstico gratuito (Check Up) a todas as viaturas incluídas no 
acordo; 
 

➢ Todos os serviços realizados pela MFORCE são efetuados por pessoal com formação 
específica, que garantem a qualidade dos serviços prestados. 

 
 

PNEUS 
 

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; 

  



     
 

 

PEÇAS E SERVIÇOS 
 

Peça / Serviço Desconto 

A Revisão Oficial MFORCE 15,00% 

Pack Revisões 15,00% 

Pacote Ad Blue 15,00% 

Escovas Limpa-Vidros 15,00% 

Lâmpadas 15,00% 

Atestos de Óleo 15,00% 

Travões 15,00% 

Amortecedores  15,00% 

Escapes  25,00% 

Pack Ar Condicionado 10,00% 

Direção & 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 
     

Informações adicionais: 
 

➢ As condições do protocolo não são acumuláveis com outras campanhas em vigor. Caso 
os condutores da N Seguros tenham acordos 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 
vantajoso entre a campanha e o protocolo; 

➢ Os descontos deste acordo são válidos até 31.12. 2021; 
➢ Os equipamentos utilizados pela MFORCE são calibrados e sujeitos a manutenção 

periódica; 
 

➢ A MFORCE efetua a gestão dos resíduos de acordo com a legislação em vigor. 


