
PROTOCOLO COLABORADORES
OASRN (2019)



www.sopneus.com

CURRICULUM VITAE

Proposta comercial - CURRICULUM VITAE

2

Nome: 
António Silva. Lda - SÓPNEUS

Data de Nascimento: 
1974

Moradas:
Porto, Canelas-Vila Nova de Gaia e Maia

Volume de Negócios 2018: 
10.000.000€

N.º Colaboradores: 
45

Experiência Profissional: 
Comércio e assistência a pneumáticos - Ligeiros e Pesados;
Serviços rápidos auto;
Revisão Oficial;
Assistência Móvel 24h - pesados e comerciais;
Revenda de pneumáticos;
Importação e Exportação de pneus.

Área total de instalações: 
3.500m2

Segmentação de clientes:
Particulares, Empresas, Gestoras de Frota, Profissionais de Transporte e Profssionais 
do setor pneumáticos;
Clientes internacionais.
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Somos uma empresa especializada na prestação de todo o tipo de serviços a pneumáticos, 
possuindo equipamentos tecnologicamente avançados e capazes derealizar intervenções com elevado rigor,
rapidez e qualidade.

A rede de oficinas Sópneus fazem parte dos especialistas de pneus mais dinâmico de Portugal.

A nossa vasta experiência combinada com os meios operacionais tecnologicamente mais avançados do 
mercado, permite-nos garantir a melhor oferta de acordo com as suas necessidades.

Representamos todas as principais marcas de referência do universo dos pneumáticos.

“Alto Nível em Serviços Auto.”

Comércio de pneus, 
jantes e peças.

Equilibrio de rodas
Alinhamento de direções

Peças aftermarket
Peças originais de marca

Gestão de frotas
.Revisões automóveis.



Celebramos acordos com as principais gestoras de frotas a operar no nosso mercado, permitindo a
quanquer cliente dessas frotas usufruir de serviços de elevado nível de qualidade e com ofertas de
cortesia ímpares.

Com a nossa politica rigorosa de qualidade, as gestoras de frota têm na Sópneus a garantia que os seus 
clientes receberão um tratamento de excelência e de elevado rigor.

Alguns dos nossos parceiros frota:
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Pick-up de viaturas Insuflação de pneus
com nitrogénio

Mudança de pneus
aprovados

Revisão Automóvel
com frotas aderentes

Leaseplan
ALD Automotive
Multirent
Masterlease
Arval
Banif rent

Boxer
Europcar
Localrent
Finlog
Mondial Assistance
Rentilusa

Athlon
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VANTAGENS SÓPNEUS

Utilização de peças de origem 
ou de qualidade equivalente

Preços competitivos com possibilidade 
de �nanciamento sem juros

Manutenção de acordo com 
especi�cações da marca

Pro�ssionais especializados 
e quali�cados O�cina devidamente equipada

A Sópneus reune as melhores condições de maquinaria e recursos humanos para o aconselhar e realizar 
a Revisão completa ao seu automóvel, a um preço competitivo.

A rede de oficinas Sópneus encontra-se devidamente equipada e com profissionais especializados e
qualificados capazes de fazer a manutenção automóvel de acordo com as especificações definidas
pela marca.

É um compromisso assumido a utilização de peças de origem ou de qualidade equivalente a preços muito
competitivos, tendo a possibilidade de solicitar financiamento sem juros.
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Com o cartão FIRSTSTOP, pode programar os seus pagamentos da forma mais conveniente e suave.
Todos os produtos e serviços que adquirir nas nossas oficinas podem ser pagos desta forma, aliviando
o esforço financeiro a dispender.*

ISENTO. Isento de custos de adesão, anuidades ou qualquer tipo de comissão de manutenção.

SEGURO. Cartão privativo que apenas funciona na rede de agentes First Stop.

SIMPLES. Resposta rápida. Para fazer compras, só tem de apresentar o cartão.

CÓMODO. Não precisa de mudar de banco. Pode manter a domiciliação bancária no seu banco actual.

FLEXÍVEL. Logo que seja aprovado o seu cartão, poderá fazer de imediato compras. O plafond é proposto
por si, de acordo com as suas necessidades.

Levantamos a sua viatura no seu local de trabalho e tornamos a entregar após 
o serviço efetuado. Não paga mais por isso. 
(serviço disponível mediante disponibilidade).

        SIMPLES, CÓMODO E GRATUITO

     até 10x sem juros. 
*TAEG 7,04%. A utilização do cartão de crédito está condicionada a um valor mínimo de 100,00€ e uma 
mensalidade mínima de 25,00€.
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CARTÃO FIRSTSTOP

PICK-UP DE VIATURAS
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A Sópneus segue uma política de qualidade em que oferece uma gama de produtos e
serviços rigorosamente praticados para garantir a segurança rodoviária. Todos os
pneus comercializados nas nossas oficinas são fabricados pelas grandes marcas de pneus,
seguindo rigorosos processos de qualidade. Garantimos também a homologação de todos
os pneus para o nosso mercado.

> Descontos sobre a PVP das marcas;
> Garantimos sempre as melhores condições, estes são descontos minimos garantidos. 
Em caso de campanha o desconto assumido é sempe o mais alto.

DESCONTOS MINIMOS GARANTIDOS - PNEUS
MARCA DESCONTO MINIMO GARANTIDO

BRIDGESTONE 46%
FIRESTONE 42%
DAYTON 41%

CONTINENTAL 26%
BARUM 7%

MICHELIN 28%
GOODYEAR 32%
DUNLOP 32%
PIRELLI 45%

PROTOCOLO OASRN



Seguindo altos padrões de qualidade e rigor, comprometemo-nos a oferecer-lhe um
serviço de excelência, para si e para o seu carro.

Todos os colaboradores da Sópneus recebem periodicamente formação ministrada
pelas principais marcas, garantindo assim um alto grau de profissionalismo e competência.

A par disto, a Sópneus aposta fortemente em tecnologia e inovação, possuindo os 
equipamentos operacionais mais inovadores do mercado.

Com esta parceria a Sópneus oferece-lhe diversas vantagens:

Oferta de válvulas*;

Oferta da insuflação dos pneus com nitrogénio*;

Desconto extra de 5% em serviços;

www.sopneus.com
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* na compra de 2 ou 4 pneus.

VANTAGENS 
PNEUS

Desconto de 20% óleo;

Desconto de 10% nos filtros 
(ar, combustível, habitáculo e óleo); 

Desconto de 30% na mão-de-obra mecânica.

OFERTA
válvulas* OFERTA

nitrogénio*+ +

10%
filtrosdesconto 20%

Óleodesconto 30%
mão-de-obradesconto+ +

VANTAGENS 
MECÂNICA

50%
desconto

extra

PROTOCOLO OASRN
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LOJA V.N.GAIA

Rua Monte d’além, 120/126
4410-268 Canelas - V.N. Gaia

Tlf.: 227 169 100
Email.: gaia@sopneus.com

LOJA PORTO

Rua de Monchique, 4/20
4050-394 Porto

Tlf.: 222 054 866
Email.: porto@sopneus.com

LOJA MAIA

Rua eng. frederico ulrich, 2381
4470-606 Maia

Tlf.: 229 486 026
Email.: maia@sopneus.com

www.sopneus.com

www.youtube.com/SopneusTV www.instagram.com/sopneusoficinas

www.facebook.com/sopneusoficinas




