
Dando continuidade ao processo de renovação da frota, a  entregou mais 2 das 5 

viaturas contratadas, no sistema exclusivo FlexiRent, a solução certa para PME`s e grandes 

empresas.

A aposta da Gasogás nos tractores MAN, não surgiu por acaso, todos os critérios foram 

estudados ao pormenor e o feed-back em relação a consumos foi excelente, assim como na 

assistência prestada pela ACMAN, quer em Portugal quer além fronteiras. 

O Engº. Pedro Sousa, salientou um aspecto que a Gasogás valoriza bastante na empresa, para 

além da segurança exigida, também o conforto ocupa um lugar de destaque, para grandes 

viagens Portugal-Alemanha-Portugal, o bem-estar do motorista reflecte-se na satisfação 

com que presta o seu serviço. 
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ACtoRent
As viaturas no sistema , 

s ã o  t o d a s  r e v i s i o n a d a s  e  

preparadas para satisfazer o 

cliente, estas viaturas são alugadas 

com os seguintes  ser v iços 

incluídos: seguro, manutenção e 

reparação, mposto de circulação e  

gestão de frota. 

Com este sistema, o aluguer é 

celebrado apenas pelo período que 

o cliente entender, podendo desta 

forma controlar todos e quaisquer 

custos com viaturas.   

 FlexiRent

Quinta do Bacelo, Cruzamento
S. Cosmado - Apart. 176
3531-909 Mangualde
Tel: 232 620 133  Fax: 232 620 134
experteficazviseu@boschcarservice.pt

Brevem
ente

na

Bajouca (Leiria)

Agora também Mangualde e V. N. Barquinha 
podem contar com a Experteficaz

Os nossos serviços:
Oficina multimarca

Diagnóstico
electrónico

Revisão dentro
da garantia
do fabricante

Testes IPO
Serviços rápidos:
- Mudança de
óleo e filtros
- Pastilhas de travão
- Carregamento de
ar condicionado

Aberto ao Sábado

2ª a 6ª feira: 9:00h - 13:00h

e 14:00h - 18:00h

Sábado: 9:00h - 13:00h

Centro de Negócios de Atalaia, Lt. 47
2260-067 Vila Nova da Barquinha
Tel: 249 720 923 - Fax: 249 720 924
experteficazsantarem@boschcarservice.pt

Mangualde Vila Nova da Barquinha

70.000 quilómetros de teste comprovam-no: O MAN TGX EfficientLine poupa até 3 litros de diesel
"Consistently Efficient" Tour 2011 chega ao destino. Resultado do tour: Os dois TGX EfficientLine 
poupam cerca de 3,3 e 3,0 litros de diesel por cada 100 km

INCLUI
Seguro

Pneus

CR&M

150€ / dia
REBOQUE PORTA-CAMIÕES
DE SUBSTITUIÇÃO.

válido para viaturas a reparar nas 
oficinas acman

IVA não incluído


