
Tabela de Preços
Tipos de Veìculos

Peq. Med. Grd

7.00€ 9.00€ 10.00€Lavagem Exterior Simples

7.00€ 9.00€ 10.00€Aspiração Interior Simples

10.00€ 12.00€ 14.00€Limpeza Interior Premium

45.00€ 65.00€ 75.00€Lavagem de Estofos

22.00€ 32.50€ 37.50€Lavagem de Estofos (frente ou traseiros)

15.00€ 20.00€ 25.00€Lavagem de Motor

12.00€ 15.00€ 18.00€Lavagem Exterior e Aspiração Interior Simples

15.00€ 18.00€ 21.00€Lavagem Exterior e Limpeza Interior Premium

60.00€ 80.00€ 90.00€Higienização Completa de Interiores

10.00€ 12.00€ 15.00€Higienização de alcatifas + tapetes

10.00€ 12.00€ 15.00€Higienização de tecto

10.00€ 12.00€ 15.00€Higienização de portas

10.00€ 12.00€ 15.00€Higienização de bagageira

65.00€ 85.00€ 95.00€Lavagem Exterior + Higienização Completa

Peq. Todos os veívulos do
segmento A

Med. Todos os restantes 
segmentos

Grd. Jeeps e monovolumes

10%
Desconto

Protocolo

Parque de estacionamento do
Holmes Place Boavista (ao 
Estádio do Bessa Séc. XXI)
Rua "O 1º de Janeiro",
Porto

Outras facilidades disponíveis para os sócios do SINAPSA.

Mediante a apresentação do respectivo 
cartão identificativo, os Associados do 
SINAPSA em todos os serviços prestados 
pela FIT Car Wash Place.

A FitCar Wash Place oferece mais que a 
tradicional limpeza manual de viaturas.

Damos atenção especial aos pequenos detalhes
remoção de algumas marcas incómodas

Resíduos de alcatrão nas jantes e carroçaria
Pequenos riscos
Marcas de mosquitos
Marcas de calcário nos frisos e vidros

A FitCar Wash Place 
assume-se nesta área de 
negócio como um autênti-
co SPA de automóveis e 
como tal dá prioridade a 
um tratamento cuidado em 
todos os detalhes exteriores 
e interiores das viaturas.

Tem a possibilidade de fazer 
a sua marcação no nosso 
site, escolhendo o serviço 
que pretende, dia e hora 
mais conveniente para si.

Encontrará à sua disposição 
15 tipos de serviços. dos 
quais brevemente serão 
incluídos mais 3, no âmbito 
de selagem de jantes, vidros 
e carroçaria, recorrendo a 
produtos baseados na 
tecnologia Nano. 

No nosso site, além de fazer 
a sua reserva pode colo-
car-nos as suas  questões. 
Estamos disponíveis 
também por telefone, 
telemóvel ou por email. 

2ª a 6ª feira:                
07:00 às 21:00     
Sábado:
09:00 às 18:00        

Website
www.fitcar.pt

Tel: 226 001 332 
Tlm: 969 706 828

Email: info@fitcar.pt

A sua viatura fica estacionada em parque coberto gratuito durante a estadia. É sempre 
possível fazer o pré-pagamento e levantar o seu carro para além do nosso horário, mas 
dentro do horário do Holmes Place Boavista; neste caso, deixaremos  a chave na portaria 
do Ginásio ( 2ª - 6ª: até às 22:00; aos Sábados: até às 20:00).
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Até lá pode visitar o site  ou a página do Facbook


