
O seu carro também tem direitos!

Torne-se um Parceiro de Instalação

De forma a conseguirmos providenciar os seus serviços aos nossos clientes, 
necessitamos de obter algumas informações. 
Por favor, preencha o seguinte formulário de parceria e envie-nos, assinado, via 
e-mail, fax ou correio.

 
Empresa: __________________________ Telefone: _________________________

Contacto: _________________________ Fax: ______________________________

Morada: ___________________________ E-mail: ___________________________

 

O meu horário de abertura é (por exemplo: 09:00h – 12:00h)

     Seg    Ter    Qua   Qui   Sex    Sáb
Manhã

Tarde

Instalação: Preços (CHF, IVA incluído. O cliente paga diretamente no parceiro de 
instalação)

 

Instalação de pneus, por pneu 

(desmontagem, nova válvula, montagem, equilíbrio com pesos 
incluídos)

desde

Destruição/despejo de pneus usados, por pneu desde
Sobretaxa para jantes de alumínio, por pneu desde
Diâmetro máximo da jante em polegadas até
Substituição de rodas, por unidade desde
Armazenamento de pneus, por unidade desde

 
Também instalo pneus runflat (por favor, assinale): Sim Não

Sobretaxa por instalação de pneus runflat (por pneu)

Informações sobre preços especiais (por exemplo: diferenciação de preços de 
acordo com a dimensão em polegadas):

 
Ao instalar pneus, trabalho com uma plataforma de elevação
(por favor, assinale): Sim Não

Também instalo pneus em motociclos (por favor, assinale): Sim Não



Preço da instalação de pneus em motociclos, incluindo nova 
válvula e equilíbrio (por pneu)

desde

Destruição/despejo de pneus usados, por pneu desde

Possibilidade de instalação e remoção de pneus de motociclo
(por favor, assinale) Sim Não

Notas (motociclos):

 
Providencio os seguintes serviços adicionais aos meus clientes (por favor, 
selecione o(s) serviço(s) apropriados):

Serviços adicionais Preço, desde

Mudança de óleo
Lavagem de jantes

Lavagem de rodas completas

Serviço de alinhamento de eixos

Manutenção de ar-condicionado

Reparação/substituição de vidros em 
automóveis
Serviços de escape

 

Outros serviços adicionais:

 

Gostaria de participar no serviço gratuito no Google Maps. Sim  Não

__________________________(local), ___________________________(data)

______________________(carimbo, assinatura) ______________________(nome)

Tirendo Holding GmbH       Pappelallee 78/ 79       10437 Berlin, Alemanha
Tel/Fax: +351308808375     E-mail: support@tirendo.pt

 


