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PROTOCOLO DE ACORDO 

O Centro Porsche Lisboa (CP Lisboa) estabelece com o Porsche Clube 
Portugal o seguinte acordo de cooperação com duração até ao final do 
corrente ano com renovações autómaticas anuais e actualizações aceites 
por ambas as partes: 
Os Sócios Efectivos, munidos do respectivo cartão anual válido, do Porsche 
Club Portugal passam a usufruir no (CP Lisboa), quando recorrem aos 
serviços prestados por este Serviço oficial Porsche, das seguintes 
condições especiais: 
 

1. Certificado de autenticidade gratuito 

2. Duas revisões do estado do veículo (em 22 pontos) gratuitas por 
ano 

3. Desconto de 30% na revisão em 111 pontos 

4. Descontos na Mão-de-obra 

5. Descontos em peças de substituição e PDDS 

 

1.- Certificado de autenticidade gratuito 

O Sócio poderá solicitar no CP Lisboa o certificado de autenticidade do seu 
veículo, sem custos. Para isso: 

• O Sócio, mediante uma marcação prévia, solicitará o Certificado no seu 
CP, o qual remitirá a solicitação à Porsche Ibérica. 

• O CP Lisboa deverá solicitar o Certificado ao Departamento de 
Homologações: José María Ruano (jruano@porsche.es) ou Helena 
Robles (hrobles@porsche.es), onde será tratada toda a documentação 
necessária para a elaboração do Certificado. É importante comunicar ao 
Sócio que o processo de emissão do Certificado pode demorar entre 4 a 
8 semanas a partir do momento em que é efectuado o pedido. 
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2.- Revisões de estado 

Cada Sócio poderá recorrer ao CP Lisboa, mediante uma marcação prévia, para 
efectuar a revisão de estado (em 22 pontos) do seu veículo, de forma gratuita. 
O Sócio terá direito a realizar esta Revisão duas vezes por ano, por veículo. 
Para isso: 

• O Sócio, mediante marcação, acordará uma data com o CP Lisboa. 

 

3.- Revisão de 111 pontos (30% de desconto) 

Cada Sócio poderá recorrer ao CP Lisboa, mediante uma marcação prévia, para 
efetuar a revisão em 111 pontos do veículo. O Sócio terá um desconto de 30% 
nesta Revisão dos 111 pontos e poderá realizá-la o número de vezes que 
entender. 

• O Sócio, mediante marcação, acordará uma data com o CP Lisboa. 

• O CP Lisboa tem liberdade para realizar os descontos adicionais que 
considere oportunos. 

4.- Descontos em Mão-de-obra 

Em função da antiguidade do veículo e da antiguidade do Sócio no Club, 
poderá beneficiar dos seguintes descontos: 

 

• O Sócio, mediante marcação, acordará uma data com o CP Lisboa para 
realizar qualquer trabalho, excepto a Revisão (em 22 pontos) e a 
Revisão dos 111 pontos. 

• O CP Lisboa tem liberdade para realizar os descontos adicionais que 
considere oportunos. 

 

 

 

Desde até <= 2003 <= 2013    > 2013 
1950 1965 25% 20% 10% 
1966 1980 25% 20% 10% 
1981 1995 20% 20% 10% 
1996 2010 15% 10% 5% 
> 2010 15% 10% 5% 

Desconto em Mão-de-obra 
Fabricação   
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5.- Descontos em peças de substituição originais, Porsche Tequipment e 
Porsche Driver's Selection 

Em função da antiguidade do veículo e da antiguidade do Sócio no Club, 
poderá beneficiar dos seguintes descontos: 

Peças orig~is + Teq~pmen_r + PDDS 
Fabricação ~1qul:ai.ãe no -ciüD 

Desde até <=2003 <=-2013 >2013 

1950 1965 10 % 10 % 5 % 

1966 1980 10 1> 10 % 5T -

1981 1995 10%1 5 % 5 % 

1996 2010 10 % 5 9; 0% 

> 2010 l O'i> 5~ º" 

O Sócio, mediante marcação, acordará uma data com o CP Usl:.D<:l para 

realizar qualquer trabalho , excepto a Revisão (em 22 pontos) e a 
Revisão dos 111 pontos. 

O desconto é aplicado apenas nos trabalhos realizados pelo CP L.S ~x1. 

• O cr~ Usr:ce tem liberdade para realizar os descontos adicionais que 
considere oportunos, 
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