
DE 29 DE OUTUBRO A 29 DE 
NOVEMBRO DE 2015

1. Condições de atribuição de desconto imediato até 40¤
a) Serão atribuídos aos clientes de um estabelecimento comercial “Roady”, na compra mínima de 2 pneus
    (dianteiros ou traseiros), desde que montados neste estabelecimento, de uma das referências enumeradas
    no quadro da alínea b) do presente número, um desconto imediato de 5¤ ou 10¤ por cada pneu comprado,
    durante os dias 29 de outubro a 29 de novembro de 2015.
b) Encontram-se unicamente abrangidas pela presente ação promocional as seguintes referências de pneus:

c) Os preços que constam nas tabelas, na alínea b) do presente número, são apresentados com 2 colunas.
Uma coluna com o preço normal e outra coluna onde já se encontram aplicados os 5¤ ou 10¤ de desconto.
d) O desconto de 5¤ ou 10¤ não podem, em caso algum, ser convertido em dinheiro.

2. Duração da ação promocional
A presente ação decorrerá entre os dias 29 de outubro a 29 de novembro de 2015 e encontra-se limitada ao 
stock existente.
Esta ação é válida nas lojas aderentes.

3. Anomalias e exclusões
a) O grupo “Os Mosqueteiros” declina toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais alterações,
não autorizadas, realizadas ao presente Regulamento por qualquer entidade exploradora de unidades
comerciais “Roady”, e/ou, pelo incumprimento do mesmo, ainda que parcial.

REGULAMENTO

Oferta de desconto imediato até

*Promoção não acumulável com outras campanhas em vigor. Desconto imediato de 5€ por pneu, na  
compra e montagem mínima de 2 pneus do quadro. 

*Promoção não acumulável com outras campanhas em vigor. Desconto imediato de 10€ por pneu, na 
compra e montagem mínima de 2 pneus do quadro. 

DIMENSÕES PREÇO PREÇO 
PROMOÇÃO REFERÊNCIA MARCA

195/55 R16 87H 93€
,90

* 83€
,90 PREMIUM 5

205/60 R16 92H 96€
,90

* 86€
,90 PREMIUM 5

205/50 R17 93Y 91€
,50

* 81€
,50

FR SPORT 
JET 3

225/45 R17 91Y 98€
,90

* 88€
,90 S001

RUN FLAT/SSR
205/55 R16 91V 94€

,90
* 84€

,90 PREMIUM

225/45 R17 91W 124€
,90

* 114€
,90 FR CSPCS

DIMENSÕES PREÇO PREÇO
PROMOÇÃO REFERÊNCIA MARCA

185/60 R14 82H 59€
,90

* 54€
,90

ENERGY 
SAVER +

195/50 R15 82V 54€
,50

* 49€
,50 T001

195/65 R15 91H 63€
,90

* 58€
,90

ENERGY 
SAVER +

205/55 R16 91V 75€
,90

* 70€
,90 PRIMACY 3

205/50 R17 89V 117€
,90

* 112€
,90 FR CSPC5

225/45 R17 91Y 104€
,50

* 99€
,50 PRIMACY 3

235/45 R17 94Y 110€
,50

* 105€
,50 FR CSPC5

AOS MELHORES PREÇOSAS MELHORES MARCAS 

MULTIMARCA MULTIMARCA5€ D
ES

CONTO
        IM

EDIATO

10€ D
ES

CONTO
        IM

EDIATO


