SERVIÇOS & COMODIDADES

WAYZOR RENT A CAR

CONDIÇOES

5 % em sobre a BAR (Best Available Rate –
Melhor Tarifa disponível, no site
WWW.WAYZOR.PT);
Oferta de condutor adicional;
50% na Taxa de Aeroporto;
10% em serviços adicionais como: aluguer de
wi-fi, aluguer de cadeira de bébé e seguros.

ACESSÓRIO ESSENCIAL, Lda

CONDIÇOES

20 % em tinteiros preto/ cores regenerados
(reciclados)*
15 % em tonners regenerados / compatíveis e
tinteiros compatíveis.**
*é necessária a entrega dos respectivos
tinteiros vazios.
** não é necessária a entrega dos consumíveis
vazios.

CONTACTOS
Rua de Lisboa, s/n
Edifício Varela
Ponta Delgada
T. (+351) 296 301 805
rentacar@bensaude.pt
www.wayzor.pt

CONTACTOS
Rua dos Mercadores, 54
Ponta Delgada
T. (+351) 296 672 146
geral@aessencial.com
www.aessencial.com

EMPRESA ELECTROEME, LDA- LOJA PORTAS
AMARELAS

CONDIÇOES

20% em todos os serviços de cópia.
10% sobre todos os produtos de papelaria.
Produção de teses; Encadernações de vários
tipos ; Posters, recortes, cartões, convites,
diplomas, fornecimento de material de
papelaria e consumíveis; execução de
carimbos,
Tradução de textos para Inglês e Alemão;
impressão de grandes formatos

PNEU MELO, Lda

CONDIÇOES

15 % de desconto sobre o preço em vigor na
tabela geral para a mudança de óleo.
10 % de desconto sobre tabela de preços em
vigor sobre os seguintes serviços:
- montagem / desmontagem de pneus.
- equilibragem de pneus.
- montagem de válvulas.
- alinhamento de direção.
- reparações de pneus.
- montagem de calços e discos de travões.
- desempeno de jantes.
- enchimento de ar nitrogénio.
- assistência na estrada.

CONTACTOS
Rua da Mãe de Deus, 32
9500 -321 Ponta Delgada
T. (+351) 296 652 571
electroeme@mail.telepac.pt

CONTACTOS
Rua da Pranchinha 9500-331
Ponta Delgada São Miguel
T. (+351) 296 30 29 30 | 91
95 30 158
pneussaomiguel@gmail.com
www.pneussaomiguel.com

PARQUE CASTILHO, LDA
CONDIÇOES

Para estacionamento de 24 horas 60.00€/Mês.
Para estacionamento diurno 50.00€/Mês.

FÁCIL

CONDIÇOES

O protocolo estabelecido entre a empresa Fácil
Inova e a OERA estabelece que os Membros da
Ordem dos Engenheiros. Região Açores (OERA)
usufruem dos seguintes benefícios :
CONSTRUÇÃO
• Estores de Interiores 25%
• Vedações 20%
• Portas e Automatismos 10%
• Grades e Portas de segurança 10%
• Roupeiros 10%
INDUSTRIAL
• Consumíveis para automóveis Forch 35%
• Lubrificantes Castrol e BP para automóveis e
motos 20%
• Discos abrasivos, material e equipamento de
soldadura 15%
• Mastiques AKEM 15%
RENOVÁVEIS
• Bombas de calor 5%
Nota: Estes descontos não são acumuláveis
com quaisquer outras promoções em vigor.

CONTACTOS
DATA REDE SA, Açores
Parque Castilho,
Ponta Delgada

CONTACTOS
Rua das Necessidades
(Norte), 115
9500-702 Ponta Delgada
São Miguel
Açores
T. (+351) 296 205 550
facil@facil.pt

ONE SOLMAR BUSINESS CENTER

CONDIÇOES

A ONE é uma empresa que presta serviços de
apoio à atividade empresarial. Oferece, por
intermédio do Protocolo celebrado com a
OERA um desconto de 10% sobre os preços de
tabela, em vigor. Encontram-se abrangidos os
seguintes serviços
1.Plano Diário
2.Plano Semanal|
3.Plano Mensal em Open Space |
4.Plano Mensal em Gabinete Privado |
5. Escritório Virtual |
Os utilizadores mensais do ONE Solmar
Business Center beneficiam ainda da rede de
parcerias existentes : 1 hora de
estacionamento gratuito nos parques São João
e Avenida para clientes que o visitem e que
gastem na aquisição de bens ou serviços um
montante igual ou superior a 5€;
• 50% de desconto no aluguer da sala de
formações Espaço 226 do Solmar Avenida
Center
• Desconto na mensalidade do ginásio Corpus
Fitness Club e isenção do pagamento da
inscrição;
• Condições favoráveis (a título gratuito) na
requisição da praça central do Solmar Avenida
Center para promoção da sua empresa ou de
eventos, mediante disponibilidade da mesma.

CONTACTOS
Av. Infante Infante
D.Henrique, 71
T. (+351) 296 286 192
cowork@onesolmar.pt

ORPHEU DECOR

CONDIÇOES

Os Membros da OERA usufruem de um
desconto de 15 % em todas as compras
efectuadas na Loja Online Orpheudecor.com.
Para que possam usufruir deste desconto
deverão introduzir um código de validação no
ato da validação da compra online.

MAVIRIPA
CONDIÇOES

10 % em cartão cliente Maviripa, sobre o preço
de venda dos seus produtos e/ou serviços, que
não se encontrem objeto de campanhas
promocionais.

RESARTE
CONDIÇOES

10% direto em todo o material com exeção de
manuais escolares, dicionários e mapas.

CONTACTOS
Travessa da Ferrugem, 62
4750-796 Barcelos
orpheudecor.com

CONTACTOS
T. (+351) 296 249 290
geral@maviripa.pt

CONTACTOS
Estrada São Gonçalo, 235
1ª loja
T. (+351) 296 653 587
geral@resarte.com

LUX HOUSING SÉCULO XXI
CONDIÇOES

20% DE Desconto com o Código ORDEM20
(O código só poderá ser utilizado de 07/03 a
07/04 e a partir de 17/04 até 31/12)

CONTACTOS
Largo Sra. A. Branca 126
4710-926 Braga
T. (+351) 253 145 499
luxhousing@socicorreiaturis
mo.com

