PROTOCOLOS COM A SPEM
NACIONAIS
DADOS DA EMPRESA

DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO

Desconto de 20% sobre os preços de base.

Saúde Prime
Av. Da República, nº 50 A 1050 – 196 LISBOA (*)
Edf. Oceanus – Av. da Boavista, 3245, 4100-137 PORTO (*)

OU ATRAVÉS DE UM MEDIADOR
AUTORIZADO
(*)

808 210 230
www.saudeprime.pt
info@saudeprime.pt .

Urox Portugal
Tlm: 91 729 88 75/ 91 323 58 48
uroxportugal@gmail.com
https://www.facebook.com/urox.portugal

Descontos na aquisição de produtos Urox

Destina-se a cuidadores, sócios, técnicos e voluntários
da SPEM e seus familiares (ascendentes e
descendentes em 1º grau e conjugue ou pessoa a
viver em união de facto).
10% sobre a prestação de serviços (organização
técnica, auto fúnebre, pessoal e outros serviços),
vendas (urnas e artigos religiosos), Florista,
manutenção e limpeza de jazigo, sepulturas e
exumações).
Servilusa – Agências Funerárias, S.A.
Número verde grátis: 800 204 222
www.servilusa.pt

7,5% na subscrição do Plano de Funeral em Vida
5% no serviço de apoio à higienização (inclui a
avançada)
Funeral social, dentro do concelho de óbito
Coroa de flores personalizada em nome da SPEM
Workshops gratuitos
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PROTOCOLOS COM A SPEM
NACIONAIS (CONTINUAÇÃO)
DADOS DA EMPRESA

DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO

Stannah - Equipamentos de Mobilidade (*)
(antiga EGIRO)
(Elevadores de escadas, plataformas elevatórias, scooters
de mobilidade, cadeira de rodas, poltronas elevatórias,
soluções de banho)

SEDE:
Centro Empresarial de Braga
Edifício Z, 5º esq.
Ferreiros

4705 - 319 BRAGA(*)
Telef: 808 91 50 50
www.stannah.pt
www.stannah.pt/parcerias-stannah

Desconto de 250€ para qualquer equipamento
(exceto acessórios) e acumulável com qualquer
campanha em vigor.
Oferta dos catálogos Stannah aos associados.

(*)

Cobrimos todo o território continental Português e Ilhas (Açores e
Madeira), oferecemos um serviço qualificado em que os nossos
especialistas o visitam em sua casa para realizar um serviço no local
evitando-lhe o transtorno de levar o seu equipamento até uma loja ou
serviço técnico.
Retirado de https://www.stannah.pt/vendas-servicos-equipamentos-demobilidade-reduzida
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