
Oferta da jóia (36€)
 + 25% desconto
  na primeira anuidade

 

Mais mobilidade Mais vida
Assistência em viagem:  24h por dia, 365 dias por ano,
reparação do automóvel no local com 94% de sucesso
e assistência em viagem no estrangeiro - a ajuda

Oficinas ACP: abertas 7 dias por semana, das 8h às 24h,
em Lisboa e no Porto – o seu serviço credenciado de
reparação e manutenção automóvel, em horário alargado.

Serviços de documentação: para que não perca tempo,
paciência ou prazos importantes: renovação da carta
de condução, extravios, licenças internacionais de condução,
títulos de registo de propriedade e muito mais.

Assistência jurídica gratuita: aconselhamento em direito
estradal, contra-ordenações, direito do automobilista.

Segurança rodoviária: a defesa e informação de todos
os que se movem nas estradas e ruas de Portugal.

Escola de condução:  uma referência de qualidade e rigor,
a preços especiais para sócios.

Desporto automóvel:  tudo o que quer saber sobre
as provas e competições.

Clube de Clássicos: para os apaixonados por automóveis
antigos: participação em passeios e provas, ajuda na escolha,
compra e manutenção de clássicos, por 65€/ano.

Usados: comprar ou vender em segurança, escolha
connosco o seu novo carro.

Saúde privada a preços ACP: a qualquer hora do dia,
médico em casa por 10€/consulta, condições especiais
em produtos farmacêuticos, um cartão de descontos
em saúde privada a 36€/ano para qualquer idade e o único
 seguro de internamento sem limite de idade por 6/mês.

Assistência técnica em casa: eletricidade, canalizações,
reparações - o descanso de tudo a funcionar, com deslocações
e orçamentos gratuitos.

Seguro em todas as frentes: mediação de seguros - saúde,
automóvel, vida, casa e acidentes de trabalho - seguros criados
à sua medida e com as melhores condições do mercado.

Redução especial combustível: Na BP, 9 cênts./litro nos
dias 9, 19 e 29 de cada mês e 6 cênts./litro nos restantes dias.
Válido nos postos aderentes e acumulável com o desconto em
bomba. O desconto que não depende de outros consumos.

Descontos em mais de 5.000 parceiros: alojamento e lazer,
automóvel e moto, beleza e bem-estar, cultura e espetáculos,
desporto, lojas (moda, decoração, alimentação), escolas
e universidades, restaurantes e cafés, saúde, serviços 
e tecnologia - um mundo mais acessível só para si.

Viagens: organização de viagens à medida de cada sócio
e com condições especiais.

Golfe: acesso facilitado a uma prática desportiva saudável
para todas as idades por 65€/mês (descontos em campos
de todo o país, torneios, aconselhamento de material,
acordos para iniciados, atribuição e gestão de handicap).

808 22 22 22

*custo de uma chamada local

O Sindicato Dos Trabalhadores Da Administração Publica celebrou um acordo com o ACP que permite aos seus
colaboradores  no ativo, reformados e familiares no grau ascendente ou descendente, a adesão ao maior clube
de Portugal com a oferta da jóia (36€) e 25% de desconto na primeira anuidade. Com mais de 100 anos, o ACP
é reconhecido pela sua  credibilidade e é um pilar de confiança no quotidiano dos portugueses. Está sempre ao lado
dos sócios, respondendo  às suas necessidadesem todos os momentos e em todas as situações.    

Para aderir e usufruir das condições especiais envie um e-mail para: empresas@acp.pt

Modalidades de sócio

< 18 anos                         gratuito                           45€                         53,40€   
18 -25 anos                            -                                   45€                         66,75€   
> 25 anos                             45€                                   -                            89€    

Sócio Individual
           Vantagens ACP
Sem assistência em viagem 

           Vantagens ACP
+1 assistência viagem/ano

           Vantagens ACP
+2 assistências viagem/ano

Vantagens ACP + 2 assistências em viagem/ano partilhadas por toda a família

 89€ 
 44,50€ 

gratuito (<18 anos)

  
 

22,25€ (18-25 anos)

 

44,50€ (26-30 anos)

Sócio Família*
1º Sócio  
Sócio Cônjuge
Filhos


