INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS
PLANO MEDICARE AUTO

1. SOCIEDADE
Designação: Gesticlub Unipessoal Lda

NIPC: 514364190

Sede Social: Av. da República N.º 50 Pisos 0/1 - 1050-196 Lisboa

Email: info@medicareauto.pt

Telefone: 211 160 660

Site: www.medicareauto.pt

2. PRODUTO
Plano MEDICARE AUTO

3. PLANO MEDICARE AUTO
Ao aderir ao Plano MEDICARE AUTO, o Cliente e/ou Utilizador(es) pode(m) ter acesso ao seguinte conjunto de serviços e/ou produtos(1):
3.1 SERVIÇOS GRATUITOS(1)
SERVIÇOS DE MOBILIDADE:
• Serviço de Motorista e Pick-Up & Delivery:
Serviço de mobilidade com ou sem motorista que se traduz em ir buscar uma pessoa de um ponto de recolha para outro ponto de recolha com a limitação de 6 utilizações por anuidade e com o limite de deslocação de 30 km/cada.
• Serviço de Desempanagem no local:
Serviço que se traduz em assistência em caso de falta de bateria e/ou furo de pneu. A utilização é ilimitada.
• Serviço de Reboque em caso de avaria ou acidente:
Serviço de reboque para a oficina indicada pelo Cliente e/ou Utilizador com o Limite de 125 km e com utilização ilimitada.
• Serviço de Transporte do Veículo:
Serviço de transporte em grupagem no caso de quilometragem insuficiente do reboque e a reparação do veículo seja superior a 2 dias.
• Serviço de Transporte de Ocupantes:
Serviço relacionado com o serviço de reboque, caso o tempo de reparação do veículo seja superior a 2 (dois) dias. Utilização limitada:
• Continente: 5 dias/anuidade
• Madeira: 3 dias/anuidade
• Acores: 2 dias/anuidade
• Estadia em Hotel por Reparação do Veículo:
Serviço prestado nos casos em que o veículo não seja reparável no mesmo dia, tendo o limite de €50,00/dia e o limite máximo de €100,00.
SERVIÇOS DA REDE MEDICARE AUTO:
• Check-Up MEDICARE AUTO - 20 atos gratuitos:
• Diagnóstico - Nível de Óleo;
• Diagnóstico - Luzes Faróis;			
• Diagnóstico - Pressão e desgaste de pneus;
• Deteção de anomalias em chapa e pintura;
• Deteção de anomalias em filtros de ar;		
• Deteção de anomalias dos filtros habitáculo;
• Deteção de anomalias nas luzes dos avisadores tablier;
• Deteção de anomalias nas luzes exteriores;
• Deteção de anomalias no ar condicionado;
• Deteção de anomalias travões (Pastilhas e Discos);
• Deteção de anomalias travões (Maxilas/Tambores);
• Deteção de anomalias nos para-brisas;
• Verificação de óleo do Motor;
• Verificação líquido limpa para-brisas;
• Verificação óleo caixa velocidades;
• Verificação óleo direção assistida;
• Verificação óleo do diferencial;
• Verificação óleo travões;
• Verificação dos amortecedores;
• Serviço reposição do líquido limpa para-brisas.

3.2 SERVIÇOS COM DESCONTO
• Postos de Combustível;
• Manutenção Corretiva ou Desgaste;
• Manutenção Programada ou Revisões;
• Aquisição e troca de Pneus;
• Troca de Vidros;
• Escolas de Condução;			
• Rent a Car;		
• Parques de Estacionamento;
• Lavagens;			
• Pintura;
• Peças.

(1) Serviços gratuitos disponíveis para serem utilizados 48h após a adesão ao Plano MEDICARE AUTO.
O Acesso aos Serviços de Mobilidade é feito através do Serviço de Apoio ao Cliente, selecionando a opção “Serviços de Mobilidade”.
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3.3 SERVIÇOS SEM CUSTO DESDE QUE ASSOCIADOS A OUTROS SERVIÇOS(2)
• Serviço de desempanagem corretiva até 5 km;
• Taxa de oficina móvel;			
• Recolha de viatura para oficina;
• Lavagem exterior com aspiração;
• Transporte de veículo para IPO até 10 km;
• Diagnóstico de pré-inspeção;
• Diagnóstico de bateria;
• Diagnóstico de climatização;			
• Diagnóstico de travagem;
• Diagnóstico de fugas, vibração e ruídos,
• Diagnóstico de escape;			
• Recolha de viatura para oficina;
• Deteção de anomalias no filtro do combustível;
• Entre outros.

(2) Estes serviços não terão custo para o Cliente desde que sejam realizados em conjunto com serviços devidamente identificados.
Estes serviços não são transversais a toda a Rede MEDICARE AUTO, pelo que se recomenda a consulta no site www.medicareauto.pt.

4. DURAÇÃO, RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO
Contrato com duração de um ano e seguintes, nas situações em que se renove automaticamente no termo de cada anuidade, excepto se qualquer das partes o denunciar
com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias para o termo da anuidade em curso.

5. PREÇO

MEDICARE AUTO

CLIENTES MEDICARE

NOVOS CLIENTES

MENSALIDADE (3)
ADESÃO TELEFONICA/
PRESENCIAL

MENSALIDADE (3)
ADESÃO TELEFONICA /
PRESENCIAL

X

0,00€

10,00€

1/2 VEÍCULOS

19,90€

29,90€

3/4 VEÍCULOS

31,90€

34,90€

5/6 VEÍCULOS

43,90€

44,90€

TAXA DE ADESÃO

X

(3) 
O valor da taxa de adesão, se aplicável, e mensalidade, são debitados conforme instruções do Cliente, na modalidade de débito direto mensal, no IBAN (Internacional Bank Account Number) facultado pelo Cliente.

6. ÂMBITO DOS SERVIÇOS
Portugal

 adeira
M

Açores (4)

(4) O
 s descontos em combustivel Galp Evologic não são aplicáveis nos Açores.
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