
PNEUS

205/55 R16 91V59 .99€

SE ENCONTRAR MAIS BARATO, 
DEVOLVEMOS A DIFERENÇA

Campanha não acumulável com outras promoções em vigor. Oferta para pneus Fulda em campanha com a apresentação de um orçamento 

de um concorrente português de pneus Fulda com a mesma medida e piso , num prazo de 30 dias após a compra. Consulte todas as 

condições numa o�cina MForce ou em o�cinasmforce.pt



“REEMBOLSAMOS A DIFERENÇA SE ENCONTRAR MAIS BARATO”
NA COMPRA DE PNEUS FULDA EM CAMPANHA

Campanha válida de 1 de Janeiro a 28 de Fevereiro 2023

CONDIÇÕES DA CAMPANHA

a. Validade da Oferta
• A campanha abrange pneus da marca Fulda.
• Oferta do reembolso da diferença do valor do pneu Fulda em campanha em faturas
realizadas nos centros MForce em Portugal de 1 de Janeiro a 28 de Fevereiro 2023 
(não inclui o valor de SGPU e os serviços de mão de obra associados).
• O pneu deve ser da marca Fulda, e ter as mesmas especi�cações: medida, índice 
de carga e velocidade. Ex: Fulda 205/55R16 91V.
• Oferta válida nos 30 dias seguintes à fatura da MForce, mediante a apresentação 
da fatura MForce e de um orçamento detalhado de um concorrente em território 
português, emitidos nos 30 dias seguintes à fatura da MForce. 

No orçamento da concorrência deve constar:
- denominação social da empresa concorrente;
- a data de emissão do orçamento;
- a matrícula de veículo que fez anteriormente o serviço num centro MForce.

Oferta válida em todos os centro MForce em Portugal. 
Limite de um reembolso por lar.

b. Modalidades de reembolso
Para receber o reembolso é necessário o envio de cópia da fatura da MForce, orçamento 
do concorrente e morada para recepção do reembolso. Não é necessário justi�cações 
associadas. O reembolso será efetuado por cheque, no prazo máximo de 30 dias após 
a receção dos documentos.

Morada para envio do pedido de reembolso:
MForce Portugal - Apoio ao Cliente
Edifício O�ce no Estoril
Rua dos Ciprestes, 48
Alto do Gaios
2765-623 Estoril


