
NEWSLETTER

ABRIL 2012

MAN entra na Fama

Fama Transportes adquiriu mais uma viatura 
para transporte de veículos, deste feita, a 
MAN foi a marca eleita pelo Sr. Amadeu, 
proprietário e motorista da empresa com 
sede no concelho de Caldas da Rainha.

Os factores que levaram à decisão final na 
aquisição desta TGL 8.220, foram inúmeros, 
tais como, consumos, conforto, estética, 
desempenho, capacidade de resposta, a 
proximidade das nossas oficinas, a 
formação de condução, e toda a equipa 
técnica e comercial da ACMAN, pois o facto 
de estarmos sempre disponíveis para o 
cliente é nos dias que correm um factor de 
peso. 

O administrador do Grupo, Sr. 
Ulisses Simões, adquiriu a 
empresa Esferobetão em 
2008, a fim de a recuperar 
financeiramente e de torna-la 
numa empresa de referência 
neste sector, facto que se 
consumou, e cuja a atribuição 
do estatuto de PME Líder é 
renovado todos os anos.  

Este Grupo coeso já expandiu 
a  sua  ac t i v i dade  pa ra  
Marrocos, onde possui a 
empresa Interchap, que se 
ded ica  à  execução  de  
pav imentos ,  i so lamento  
térmico e acústico.

A relação qualidade/preço 
esteve na origem desta 
decisão ao escolher a  MAN  
TGX 18.440 4x2 BLS.

Eurobetonilhas troca toda a sua frota por MAN

A ACMAN deseja o maior sucesso para o Grupo, onde poderá sempre contar com o 
nosso após venda e com uma equipa técnica qualificada para dar qualquer 
resposta a nível de equipamento, assim como toda a formação de condução que for 
necessário para desfrutar do melhor desempenho e consumos da viatura.  
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Km 88

Estrada Nacional nº1-Km88

Charneca do Carvalhal

2460-796 Turquel

www.experteficaz.pt

Diagnóstico de sistemas e

código de avarias

Revisões multimarca

Assistência móvel

Tel.: 262 915 190

Fax: 262 915 199

 917 750 249Assistência móvel:

E-mail: geral@experteficaz.pt

Horário: de 2ª a 6ª feira

          das 9h às 13h  

          das 14h às 18h

Preço
Mão-de-obra

22€/h
IVA não incluído

N1

N1

IC2

Junto às instalações da ACMAN

Reparações

SCANIA - MAN - DAF - IVECO - MERCEDES - RENAULT - VOLVO

Turquel

Mudança de óleo

Filtro de óleo

Filtro de Combustível

Preço 
Mão-de-Obra 

incluída

IVA não incluído

SCANIA 24           
DAF XF95/XF105 
VOLVO FH/FM     
RENAULT             
MAN                     

= 240€
= 240€
= 340€
= 340€
= 340€

Mais informações ligue: 918 022 861 ou consulte o nosso site www.assivepe.com


