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ENVIAMOS À COBRANÇA PARA TODO O PAÍS E ILHAS

T
F

 253 969 120
 253 969 129

geral@servcarros.pt

Imprima o seu convite na Plataforma www.telepecas.com



Especialistas           (híbridos)
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LOCALIZAÇÃO

º º

Kátia Neves - Telepeças
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Servindo o Ambiente

Peças Auto Recondicionadas

Ligeiros e Pesados

Friande - Felgueiras

 255 925 714 255 313 930   T F

caap-felgueiras@hotmail.com

VENDA DE VIATURAS PARA PEÇAS

Mercedes Benz C280 Break - 1700€ Renault Laguna Break - 1350€ Audi A3 1.8 - 1800€ Renault Scenic 1.6 - 1300€

Opel Corsa C 1.2 - 1500€ Rover MGF 1.8 - 1450€ Volvo S40 T4 2.0 - 1350€ Golf IV 1.8 GTI - 1750€

Principais vantagens:
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Já passaram 17 anos, mas quando se fala de Fórmula 1 e de pilotos, o primeiro nome que salta à 
discussão é este: Ayrton Senna

E porquê? Talvez porque ele foi, simplesmente, o 
melhor piloto de todos os tempos. Sim, o melhor de 
todos. Sei que é uma afirmação que poderá gerar, desde 
já, polémica quando os mais velhos quiserem recordar 
Fangio, Fittipaldi, Stewart, e os mais novos, Michael 
Schumacher. 
Sim, também é verdade que fazer comparações sem que 
todos tenham estado em plano de igualdade, com os 
mesmos carros, à mesma hora, no mesmo sítio, é 
falacioso. Mas Ayrton Senna não se limitava somente a 
guiar de forma magistral qualquer veículo com quatro rodas e um volante. Ele foi o exemplo 
mais forte de dedicação, empenho, trabalho, motivação em que alguém com ambições de 
sucesso pode pôr os olhos.
Determinado como poucos e contestatário quando as coisas não lhe agradavam fosse para quem 

fosse, foi assim que Ayrton Senna ganhou 
respeito e carisma, tornando-se inesquecível 
para todos.

Talvez por isso, a Fórmula 1 tenha perdido 
muita da magia e atracção quando a 1 de 
Maio de 1994, o circuito de Imola, em Itália, 
tirou a vida a um piloto de automóveis, 
querido de muita gente, mas em especial dos 
portugueses.

Se é nosso cliente e ainda não beneficia destas tarifas especiais,
contacte-nos para o 253 600 550 ou geral@telepecas.com

Parceria Telepeças/ Rangel
Exclusivo para casas de peças usadas.

Nunca foi tão económico expedir as suas encomendas.
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