
CLIENTE FINAL 

------------------------------------------ 
------------------------ 

------------- - ------------ 

Exmos. Srs. 

Data : 

Assunto : 

Junto enviamos a nossa Proposta Pacote de Horas Nº                /             , para utlização em Manutenção 

Exmos. Srs. 

 

Rua Cidade de Nampula, 148, Loja L/M 

1800-105 Lisboa 

Nº Contribuinte 509563040 

Telefone 21-8530058 Fax 21-8530058 

Capital Social (Euros) = 

Matricula Nº 

A/c. Sr(a). 

tipo Preventiva ou Correctiva dos equipamentos portas e automatismos a elas associados, instalados 

 

Envio de Proposta para PACOTE DE HORAS PRÉ COMPRADAS 

509563040 

INCI Registo nº. 92093 

 

78 2016 

01.01.1900 

         29 889,52 

Pacote de 12 Horas Pré-compradas 1 Un.  Euros 

Pacote de 24 Horas Pré-compradas 1 Un.  Euros 

João Tiago 

De V. Exas, 
Atentamente, 

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR 

A presente proposta é válida por trinta dias e ao seu valor acresce o IVa à taxa legal em vigor à data de 

- As Deslocações dos técnicos, cada uma contabilidada 

- Acesso ao serviço de Piquete (Sábados, Domingos e Feriados), através do telefone 

Agradecemos a devolução do duplicado com indicação do pacote  pretendido e   autenticado  em local  
pela(s ) assianatura(s) do(s) representante(s) do cliente, para se activar o 

Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional e ficamos na expectativa das V/ melhores notícias, 
enviamos os N/ melhores cumprimentos, somos, 

- Garantia da aplicação de material original na reparação dos equipamentos, enquanto disponibilizado 

no mercado pelos respectivos fabricantes 

- GARANTIA de 24 MESES contra defeito de fabrico e ou montagem para todo o material novo aplicado 

- GARANTIA de assistência técnica continuada para os equipamentos instalados, através de 

especializado e serviço de oficina 

- A FACTURA correspondente ao Pacote de Horas, será emitida logo após a adjudicação do mesmo pelo 

Condições: 

Adjudicação do Contrato 

da factura. 

X por cada técnico envolvido. 

- A Mão de Obra do apoio ( 2º Técnico) contabilizada a 75% e tempo mínimo = 0,5 

- Um tempo máximo de resposta X , contadas da Data/Hora 

recepção do pedido nos serviços da MANASSIST, através do telefone 21-8530058, fax 21-8530058, ou 

e_mail info@manassist.pt, nos dias úteis. 

- O débito do serviço de Piquete emitido posteriormente à sua execução, e não com a conclusão do 

- devendo ser liquidada no prazo máximo de 30 DIAS após a sua data de 

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura 



 

CLIENTE FINAL 

------------------------------------------ 
------------------------ 

------------- - ------------ 

Exmos. Srs. 

Data : 

Assunto : 

 

Rua Cidade de Nampula, 148, Loja L/M 

1800-105 Lisboa 

Nº Contribuinte 509563040 

Telefone 21-8530058 Fax 21-8530058 

Capital Social (Euros) = 

Matricula Nº 

A/c. Sr(a). 

tipo Preventiva ou Correctiva dos equipamentos portas e automatismos a elas associados, instalados 

 

Envio de Proposta para PACOTE DE HORAS PRÉ COMPRADAS 

509563040 

INCI Registo nº. 92093 

 

2016 

01.01.1900 

         29 889,52 

Pacote de 36 Horas Pré-compradas 1 Un.  Euros 

João Tiago 

De V. Exas, 
Atentamente, 

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR 

A presente proposta é válida por trinta dias e ao seu valor acresce o IVa à taxa legal em vigor à data de 

- As Deslocações dos técnicos, cada uma contabilidada 

- Acesso ao serviço de Piquete (Sábados, Domingos e Feriados), através do telefone 

Agradecemos a devolução do duplicado com indicação do pacote  pretendido e   autenticado  em local  
pela(s ) assianatura(s) do(s) representante(s) do cliente, para se activar o 

Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional e ficamos na expectativa das V/ melhores notícias, 
enviamos os N/ melhores cumprimentos, somos, 

- Garantia da aplicação de material original na reparação dos equipamentos, enquanto disponibilizado 

no mercado pelos respectivos fabricantes 

- GARANTIA de 24 MESES contra defeito de fabrico e ou montagem para todo o material novo aplicado 

- GARANTIA de assistência técnica continuada para os equipamentos instalados, através de 

especializado e serviço de oficina 

- A FACTURA correspondente ao Pacote de Horas, será emitida logo após a adjudicação do mesmo pelo 

Condições: 

Adjudicação do Contrato 

da factura. 

X por cada técnico envolvido. 

- A Mão de Obra do apoio ( 2º Técnico) contabilizada a 75% e tempo mínimo = 0,5 

- Um tempo máximo de resposta X , contadas da Data/Hora 

recepção do pedido nos serviços da MANASSIST, através do telefone 21-8530058, fax 21-8530058, ou 

e_mail info@manassist.pt, nos dias úteis. 

- O débito do serviço de Piquete emitido posteriormente à sua execução, e não com a conclusão do 

- devendo ser liquidada no prazo máximo de 30 DIAS após a sua data de 

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura 


