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Mercedes-Benz ajuda a preparar as férias grandes 
dos condutores 
 

A Mercedes-Benz vai estar hoje e dia 14 de junho nas principais artérias de Lisboa 

e Porto a sensibilizar os seus condutores para a importância do check-up à sua 

viatura, isto antes das férias grandes que se avizinham.  

 

Aproveitando a saída dos portugueses para umas mini férias e os feriados de junho, a 

Mercedes-Benz irá junto dos condutores alertar para a importância de realizarem uma 

manutenção preventiva ao seu automóvel antes de viagens longas. Verificar a pressão 

dos pneus, os níveis de óleo e água, o estado do pneu suplente e testar as luzes, por 

exemplo, são operações simples mas que garantem um melhor comportamento em 

estrada. As Oficinas Autorizadas Mercedes-Benz têm o know-how que assegura que todos 

os sistemas funcionam na perfeição, para evitar contratempos desnecessários durante 

um período que é de descanso.   

 

Onde pode encontrar a equipa Mercedes-Benz com ofertas para os seus condutores:  

LISBOA: dia 9 junho – das 17:30 às 19:30 horas  

 - 2ª Circular 

- Praça de Espanha 

- Avenida de Ceuta 
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PORTO: dia 14 de Junho – das 17:30 às 19:30 horas  

 - Rua Faria de Guimarães – à saída do túnel em direção à Ponte do Freixo com acesso à 

A3 e A1 

- Cruzamento do Campo Alegre em direção à Ponte da Arrábida 

- Cruzamento do Hospital de São João – junto à Circunvalação - Sentido no acesso à A3/ 

A4 / Norte e Sul 

 

Todos os clientes podem agendar um check-up à sua viatura através do número grátis 

800 200 206.  

 

E para que o cliente possa ter o número da assistência na estrada (00 800 1 777 7777 - 

Service24h) sempre à mão, a Marca irá ainda disponibilizar ambientadores para as 

viaturas, uma lembrança duplamente útil.  


