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Braga, 26 de Fevereiro de 2019
Ex.mº(s) Sr.º(s),
Venho pela presente apresentar a empresa Bracanorte Lda reparações de automóveis, sediada na Rua D.Pedro V, 215, em S.
Victor, na cidade de Braga, que se dedica à prestação de serviços no ramo Automóvel, entre os quais, Mecânica Geral,
Eletricista Auto, Chaparia e Pintura, Estação de Serviço e Rent a Car. Localizamo-nos numa zona privilegiada da cidade
de Braga, junto a várias Escolas, centro comercial Bragaparque e outras infraestruturas, bem como próximo do centro da
cidade.
Dispomos de mais de 1500m2 de espaço, com equipamento eletrónico do mais atualizado que existe, com profissionais com
formação constate e actual, dedicação e cuidado no diagnóstico e trabalho que fazem.
Desta forma, pretendíamos se for do vosso interesse, efectuar este protocolo com o Hospital de Braga, que engloba todos os
que trabalham e colaboram no Hospital de Braga e que consiste na disponibilização dos nossos serviços de manutenção e
reparação automóvel em condições muito vantajosas:
1 - Desconto de 35% no PVP da mão-de-obra.
2 - Desconto de 23% no PVP do óleo de motor, filtros, calços de travão, discos de travão, amortecedores e outros
componentes de desgaste do automóvel.
3 – Oferta da limpeza do interior e lavagem exterior na revisão do automóvel
Apenas excluímos este desconto nas peças originais, quando as mesmas tiverem de ser compradas na marca do automóvel.
Salientamos o fato deste protocolo não ter qualquer tipo de custo associado para o Hospital, sendo uma
colaboração benéfica para todos.











De relembrar que a “Bracanorte” tem campanhas pontuais durante o ano e que não são acumuláveis a estes descontos;
De relembrar que, qualquer associado ou trabalhador, tem de se identificar como tal no ato do pedido do orçamento ou
ordem de reparação. Se não o fizer, o orçamento dado será o que irá pagar, pois não nos é possível, à posteriori, fazer
qualquer alteração ao orçamento dado;
De relembrar que fazemos todos os trabalhos necessários em todas as marcas e modelos de automóveis. Connosco, os
automóveis que estão, ainda, em garantia do construtor, não perdem essa mesma garantia fazendo os serviços de
revisão e reparação na nossa oficina;
De relembrar que todos os serviços, peças e mão-de-obra, na nossa oficina têm 24 meses de garantia sobre defeitos de
fabrico das peças. Essa garantia será perdida se se detectar má utilização ou utilização de forma indevida e/ou abusiva
levando a um desgaste/anomalia anormal das mesmas.
Todas as reclamações e pedidos de garantia têm de ser feitos na nossa oficina.
De relembrar que só trabalhamos com peças de fabricantes de peças que fabricam as mesmas para os construtores de
automóveis
Vidro automóvel só colocamos originais com o logotipo da marca do construtor, salvo se o automóvel já não tenha o
vidro original ou se o cliente optar por um vidro mais barato.
Agradecendo, desde já, toda a amabilidade e simpatia,
Com os melhores cumprimentos,

