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O amanhã
prepara-se
hoje

Com uma oferta diversificada em várias categorias, a Norauto dispõe de uma marca própria. Com estes, a marca
garante um produto com um padrão de qualidade idêntico ao das marcas com renome em cada segmento, conseguindo a comercialização a um preço inferior.
A Norauto assume o compromisso de manter uma relação de confiança com o cliente, de defender o seu poder de
compra e de preservar o ambiente.
A Norauto Portugal tem 25 centros e mais de 540 colaboradores especializados e técnicos que se mobilizam 7 dias
por semana para o acolher, escutar e ajudar a escolher.
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MANTER uma relação

de confiança com o cliente

› Os nossos técnicos são profissionais
com uma formação permanente nas
tecnologias mais recentes.
› Os nossos preços estão devidamente
afixados e as ordens de reparação assinadas
representam um compromisso em termos de valor.
› Garantimos os nossos produtos e prestações
em todos os países da Europa onde temos lojas.
› Temos uma relação duradoura com os nossos clientes,
a quem damos conselhos sobre a manutenção das viaturas.
› Seleccionamos as peças de substituição das marcas
presentes na origem.

DEFENDER o poder

de compra do cliente

› A Norauto propõe aos clientes gamas
de primeiros preços em cada secção,
além de uma vasta oferta
de marcas.
› Garantimos o reembolso da diferença, se o
cliente encontrar um artigo mais barato noutra loja.*
› Negociamos com os nossos fornecedores para
oferecer aos clientes uma grande oferta de promoções.
› Reconhecemos a fidelidade dos clientes, que recompensamos
com ofertas exclusivas.
› Ajudamos o cliente a controlar o orçamento com sistemas
de financiamento adaptados.

PROTEGER o meio ambiente
› Desde 1996 que organizamos fileiras de
reciclagem dos resíduos.
› Centramos a nossa investigação
e desenvolvimento na redução do
impacto ambiental dos produtos e
serviços existentes e na criação de ofertas
alternativas ou complementares ao automóvel.
› Através da Norauto Solidária, apoiamos iniciativas
para uma conduta solidária e responsável. Desde a sua
fundação, a nível internacional, foram financiadas mais de 400
organizações entre as quais a APSI em Portugal.

FINANCIAMENTO
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* Excluindo compras através da internet. Veja condições completas na loja.

3

CARTÃO
O
T
U
A
R
O
N
AGENS EXCLUSIVAS
CARTÃO GRATUITO · VANT

OFERTA

10 € em vale de desconto
ao acumular 300 pontos
DESCONTO

5 cênt./litro
Desconto de 5 cêntimos/litro em combustível na rede aderente de estações
de serviço Repsol.

DESCONTO

3 € em bilhetes
SL Benfica *

5 % na Benfica Megastore

*

DESCONTO

Bilhetes de
cinema e festas
de aniversário *
* Não dispensa a consulta de todas as condições em www.clubenorauto.pt

CONHEÇA TODAS AS VANTAGENS EM www.clubenorauto.pt

BICICLETAS

Bicicletas dobráveis ou de assistência elétrica?
Dobráveis

Assistência elétrica

D
 epois de dobrada, a bicicleta arruma-se
facilmente no porta-bagagens do carro, ao seu
lado nos transportes públicos, num armário, na
varanda…

A lém de ser fácil de parar, a bicicleta de
assistência elétrica permite também ganhar
tempo nos trajectos urbanos, evitando os
engarrafamentos.

A s bicicletas dobráveis oferecem quadros de uma
só dimensão adequados a pessoas de estatura
pequena, média ou grande.

A bicicleta de assistência elétrica é mais
económica do que os outros meios de
transporte motorizados, individuais ou
colectivos, por ter uma manutenção pouco
dispendiosa, um consumo energético
reduzido e por ter uma bateria com metais
recicláveis.

U ma vez dobrada, é possível entrar com a bicicleta
nos transportes públicos e combinar facilmente e
sem preocupações os modos de deslocação.

Legislação
Desde o dia 1 de Outubro de 2008, é obrigatório usar
colete de segurança fora de aglomerados populacionais, de noite ou de dia, com pouca visibilidade.

A bicicleta de assistência elétrica é fácil de
usar: venha experimentá-la na loja!
A bicicleta de assistência elétrica permite
pedalar sem esforço.
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Como escolher a sua bicicleta
de assistência elétrica?
Uma bicicleta de assistência elétrica vem equipada com um motor eléctrico e com uma bateria recarregável.
A assistência elétrica desencadeia-se a partir do momento que a pedalada atinge uma velocidade de 25 Km/h.
Os diferentes modelos caracterizam-se pelo tipo de material do quadro (aço ou alumínio), equipamento da bicicleta
(garfo suspenso, display, velocidade, …) e o tipo de bateria (chumbo ou lítio).

Escolher a bateria

C
 aracterísticas de uma bicicleta
de assistência elétrica

• Bateria de Chumbo:
· A mais barata
· Mais pesada
· Necessita de mais manutenção
· Descarrega mais rápido
• Bateria de Lítio:
· Mais performance
· 3 vezes mais leve que a bateria de
chumbo
· Tem uma duração de vida 2 vezes
superior
· Manutenção menos restritiva

• O funcionamento do motor é apenas
condicionado pelos pedais e deve ser
interrompido assim que o utilizador deixa
de pedalar.
• Uma bicicleta de assistência elétrica deve
estar conforme a legislação.
• As bicicletas de assistência elétrica
equipadas de um punho-acelerador são
estritamente proibidas.
• A alimentação elétrica deve ser cortada
aos 25km/h. A bicicleta pode circular mais
depressa, mas sem assistência elétrica.
• A potência nominal do motor deve ser de
um máximo de 250 watts.

Diferenças de preço
As diferenças de preço justificam-se
essencialmente pelas características da parte
ciclomotor (tipo de quadro, tipo de carreto,
número de velocidades, qualidade do selim
e dos punhos, suspensão frontal, portabagagens...) e pelas características da bateria
(geralmente de chumbo, níquel ou lítio).

Segurança
Tanto na cidade como na estrada, é
aconselhável usar capacete e circular em
ciclovias. Não hesite em circular com um
colete reflector (amarelo ou laranja) para
ser visível para os automobilistas. A nossa
loja oferece uma vasta escolha de coletes.

Desloque-se de forma ecológica e sem esforço, desfrutando
do prazer de andar de bicicleta.

Como escolher a sua bicicleta dobrável?
A medida das rodas

• 16 polegadas
É mais fácil de manusear, mais fácil de
arrumar e de transportar mas menos
conveniente para realizar longas distâncias.
• 20 polegadas
As rodas 20” melhoram consideravelmente
o conforto em andamento e permitem
numa bicicleta dobrável fazer percursos
mais longos.

O sistema de dobragem
Clássica ou rápida, condiciona no
quotidiano a dobragem e desdobragem
da bicicleta.
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O peso
O peso da bicicleta é proveniente
sobretudo do tipo de material do
quadro. Em aço, é menos dispendiosa
mas mais pesada, enquanto que em
alumínio, é mais leve mas mais rígida.

O equipamento
Porta-bagagens, saco de arrumação,
qualidade do selim e dos punhos… são
alguns dos elementos de conforto que
é preciso ter em conta no momento da
compra de uma bicicleta dobrável.

Conheça o essencial de uma bicicleta
para melhor escolher a sua
QUADRO
Aço
Mais utilizado em bicicletas de passeio.
Possui o quadro mais pesado
Alumínio
Mais utilizado em bicicletas de treino ou para
um uso mais regular. Possui um quadro
mais leve, rígido e anti-ferrugem.

BATERIA*
Fonte de energia das
bicicletas de assitência
elétrica.
* Presente nas bicicletas elétricas

SUSPENSÃO
Molas
Uso ocasional em terrenos
pouco acidentados
Óleo
Uso regular absorvendo os
impactos com o solo
Ar
Uso intenso para ciclistas
com a máxima absorção dos
impactos com o solo
Com bloqueio
Permite ajustar a suspensão
aos diferentes tipos de
terrenos

TRANSMISSÃO
18 a 21
Mais usual para uma utilização
de lazer
24
Mais usual para uma utilização
regular em percursos de
montanha
20, 27 e 30
Mais usual para uma utilização
intensiva em trilhos acidentados

TRAVÕES

RODA
20" 24" 26"
Apropriadas para percursos
urbanos
27,5"
Apropriadas para caminhos
mais técnicos

V Brake
Mais usual em bicicletas de lazer
e citadinas
Discos Mecânicos
Mais usual em bicicletas de lazer
de uso regular
Discos Hidraulicos
Usual em bicicletas de uso
intensivo
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Bicicletas de
assistência
elétrica

BASY
A simplicidade a um
preço reduzido

315
A bicicleta elétrica 315 é a melhor opção para quem procura uma
solução económica. Provavelmente a melhor opção no que respeita
a preço/qualidade.

Características
Tipo de bateria : Chumbo
Potência: 250W
Travões: V- Brake
6 velocidades
Peso: 30 Kg
Autonomia: 25-40 Km
Norma EU: EN15194

25- 40

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
Cores disponíveis:

branco

preto

* Verificar condições na loja
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Bicicletas de
assistência
elétrica

CITY
Perfeita para
o quotidiano

415
A bicicleta elétrica 415 está equipada com as mais recentes
tecnologias para assegurar uma excelente fiabilidade e performance
no seu dia a dia.

Características
Tipo de bateria : Lítio
(vendida em separado - 2 opções de autonomia)
Potência: 250W
Travões: V- Brake
7 velocidades
Peso: 25 Kg
Autonomia: (Opção 6,6 AH) 25-45 Km
(Opção 13,2 AH) 45-80 Km
Norma EU: EN15194

25-45
45-80

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
* Verificar condições na loja

Cores disponíveis:

branco

preto
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Bicicletas de
assistência
elétrica

CITY
Elegância e simplicidade
em 24’’

425
Desfrute com a 425 de uma condução confortável graças ao quadro baixo
de fácil acesso e as suas dimensões reduzidas. O seu design atraente com
selim e punhos cor chocolate não o vão deixar indiferente.

Características
Tipo de bateria: Lítio
(vendida em separado - 2 opções de autonomia)
Potência: 250W
Travões: V- Brake
3 velocidades
Peso: 25 Kg
Autonomia: (Opção 6,6 AH) 25-45 Km
(Opção 13,2 AH) 45-80 Km
Norma EU: EN15194

25-45
45-80

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
Cores disponíveis:
10
10

baunilha

chocolate

* Verificar condições na loja

Bicicletas de
assistência
elétrica

Dandy 24’’

Dandy 26’’

DANDY

DANDY
Na bicicleta elétrica Dandy destaca-se o quadro alumínio
nº6000, garfo ZOOM® 565, rodas de alumínio duplo e sistema
de conexão Bluetooh.

Características
Tipo de bateria: Lítio (vendida em separado - 2 opções de autonomia)
Potência: 250W
Travões: Disco mecânico TEKTRO® / trás: V-brake
Tipo de mostrador: Display LED / 3 níveis: Eco - Normal - alto - Conectável
Shimano Nexus Interno de 7 velocidades
Peso: 24 Kg (com bateria)
Autonomia: (Opção 6,6 AH) 25-45 Km
(Opção 13,2 AH) 45-80 Km
Norma EU: EN15194

25-45
45-80

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
* Verificar condições na loja

Cores disponíveis:

cinzento

cinza
prata
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Bicicletas de
assistência
elétrica

SPORTY
Ideal para os passeios
em família

645
A Sporty 645 preto e vermelho tem uma suspensão dianteira telescópica para
melhorar o conforto do passeio. A posição de condução é agradável graças às
rodas de 27,5 polegadas.

Características
Tipo de bateria: Lítio
Potência: 250W
Travões: V- Brake
3 velocidades
Peso: 25 Kg
Autonomia: (Opção 8,8 AH) 40-60 Km
Norma EU: EN15194

40-60

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
Cores disponíveis:

preto
vermelho

* Verificar condições na loja
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Bicicletas de
assistência
elétrica

SPORTY

755

Ideal para BTT!

A bicicleta elétrica Sporty 755, ideal para BTT e assistida pelo motor Bafang
250W, quadro alumínio nº 6061, garfo RockShox® XC30 fazendo deste modelo
o ex-libris da Wayscral.

Características
Tipo de bateria: Lítio
Potência: 250W
Travões: Hidráulicos TEKTRO®
Transmissão: Externe Shimano DEORE®
Peso: 21 Kg (com bateria )
Autonomia: Até 100 km (dependendo das condições)
Tipo de mostrador: Display LCD bafang / 5 níveis de assistência
Tipo de iluminação: LED
Tamanho das rodas (2 rodas): 27,5”
Tipo de pneu: MICHELIN Country Race’R
Norma EU: EN15194

40-100

Garantia do quadro: Vitalícia
Garantia dos restantes componentes: 2 anos*
* Verificar condições na loja

Cores disponíveis:

preto
laranja
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Bicicletas
dobráveis

FLEXY
A mais económica

175
Esta bicicleta combina robustez e segurança,
de fácil manuseamento e ao melhor preço.

Características
Quadro: aço
Carreto: Shimano 6 velocidades
Rodas dianteira/traseira: 20 polegadas
Peso: 14 kg
Travões: V-Brake DV

Garantia: 2 anos*
Acessórios:
Porta bagagens e saco vendido
em separado

Cores disponíveis:

preto

branco

vermelho

* Verificar condições na loja
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Bicicletas
de assistência
elétrica
e dobráveis

FLEXY
Tem falta de espaço?

215
A Flexy 215 é uma bicicleta elétrica dobrável de fácil manuseamento.
Com um sistema de dobragem rápido permite transporta-la facilmente ou
guarda-la em qualquer sítio. Excelente para uso urbano.

Características
Tipo de bateria : Lítio (vendida em
separado - 2 opções de autonomia)
Potência: 250W
Travões: V- Brake
3 velocidades:
Peso: 23 Kg
Autonomia: (Opção 6,6 AH) 25-45 Km
(Opção 13,2 AH) 45-80 Km
Norma EU: EN15194

25-45
45-80

Garantia: 2 anos*
Cores disponíveis:

verde

preto

* Verificar condições na loja
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FAÇA A COMPARAÇÃO E DESCUBRA
QUAL É A BICICLETA MAIS INDICADA PARA SI.
Do estilo citadino ao mais desportivo,
conheça a nossa gama completa de bicicletas

Flexy 175

Flexy 215

XBasy 315

BATERIA

-

Litio - 36V - 6,6AH ou
*36V -13.2AH

Chumbo - 24V - 10 AH

MOTOR

-

250W - Dianteiro

250W - Traseiro

AUTONOMIA

-

25/45 Kms ou *45/80
Kms

25/45 Kms

25/45 Kms
Km

MOSTRADOR

-

LED,
3 Modos Assistência

LED,
3 Modos Assistência

LE
3 Modos A

QUADRO

Aço (Dobrável)

Alumínio

Aço

Alum

FORQUILHA

Rígida

Rígida

Rígida

Suspe

RODAS

20”

20”

26”

MUDANÇAS

Shimano Tourney 6
Velocidades

Shimano Nexus 3 Velocidades

Shimano 6 Velocidades

PESO

14 Kg

22.6 Kg

29.5 Kg
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TRAVAGEM
DIANTEIRA

Vbrake

Vbrake

Vbrake

Vbr

TRAVAGEM TRASEIRA

Vbrake

Vbrake

Vbrake

Vbr

GARANTIA VITALICIA
(QUADRO)

-

-

CORES

branco | preto
| vermelho

preto | verde

Litio - 36V
*36V -1

250W D

26

Shimano
7 Veloc

X
branco | preto

A 2ª opção de bateria
* Baterias Lítio “ Samsung Cell Inside”
duplica a autonomia.
** Bateria Lítio “ Sanyo Panasonic Cell Inside”
As baterias têm 2 anos
Todos os modelos elétricos cumprem a norma EU EN15194
de garantia.
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City

branco

y 415

City 425

Dandy

Sporty 645

Sporty 755

Litio - 36V - 6,6AH ou
*36V -13.2AH

Litio 36V-6.6AH ou
36V-13.2H **

Litio 36V - 8.8AH

Litio 36V-11AH **

250W Dianteiro

250W Dianteiro

250W Traseiro

Bafang 250W
Pedaleira

ou *45/80
ms

25/45 Kms ou
*45/80 Kms

25/45 Kms ou
*45/80 kms

40/60 Kms

40/100 Kms

ED,
Assistência

LED,
3 Modos Assistência

Digital com Bluetooh

LED,
3 Modos Assistência

Bafang LCD, 5 Modos
de assitência Digital
com Bluetooh

Alumínio

Alumínio 6000

Alumínio

Alumínio 6061

Suspensão

Suspensão ZOOM®

Suntour XCT

RockShox® XC30

24”

20” e 26”

27.5”

Monte Disc 27,5’’
parede dupla

Shimano Nexus
3 Velocidades

Shimano Nexus Interno
7 velocidades

Shimano Altus 8 Velocidades

Shimano Deore
10 velocidades

Kg

22 Kg

24 Kg

18 Kg

21 Kg

rake

Vbrake

Disco mecânico 
TEKTRO®

Disco Mecânico
TEKTRO®

Disco Hidráulicos
TEKTRO®

rake

Vbrake

Vbrake

Disco Mecânico
TEKTRO®

Disco Hidráulicos
TEKTRO®

X

X

X

X

baunilha | chocolate

cinzento | cinza prata

preto/vermelho

preto | laranja

- 6,6AH ou
13.2AH

Dianteiro

mínio

ensão

6”

o Tourney
cidades

X
| preto
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TROTINETES
ELÉTRICAS

TK301
A trotinete elétrica WAYSCRAL TK301 tem as características perfeitas para os mais
pequenos. Esta trotinete alcança uma velocidade de 16 km/h e tem uma autonomia
de 25 km. A sua condução silenciosa será apreciada tanto pelos utilizadores como
pelos outros peões.

Características
Profundidade (cm): 93
Largura (cm): 42
Altura (cm): 106
Peso (kg): 10
Motor: Elétrico roda traseira, 24 V 100W
Tipo de bateria: Chumbo Gel 24V
Tempo de carga (h): 12
Autonomia bateria (em minutos): 40
Tipo de aceleração: Punho
Suporte: Sim
Bateria removível: Não
Velocidade máxima: 16 km/h

Cores disponíveis:
18
18

preto

prata

Dobrável: Não
Material do quadro: Aço
Carga máxima (kg): 55

Trotinetes
elétricas

T301
Prática, “look” simples e confortável, a trotinete elétrica T301 tem umas rodas de 8
polegadas projetadas para absorver o impacto do caminho e tornar a sua viagem mais
confortável. Além disso, esta trotinete elétrica permite encher as rodas em qualquer
momento. Fácil de transportar ou arrumar!

Características
Profundidade (cm): 78
Largura (cm): 46
Altura (cm): 92
Peso (kg): 16
Motor: Elétrico roda traseira, 24 V 200W
Tipo de bateria: Chumbo Gel 24V
Tempo de carga (h): 12
Autonomia bateria (em minutos): 40 ou 25 km
Tipo de aceleração: Punho
Suporte: Sim
Baterida removível: Não
Velocidade máxima: 20 km/h

Cores disponíveis:

preto

Dobrável: Sim
Material do quadro: Aço
Carga máxima (kg): 110

azul
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Trotinetes
elétricas

RAZOR E300
Com um quadro, uma plataforma larga e pneus largos é indicada para adolescentes
bem como adultos. A E300 é a mais rápida das trotinetes elétricas Razor. Assim pode
também alcançar 24 km/h! Rode o punho e sinta a emoção da energia elétrica!

Características
Profundidade (cm): 104
Largura (cm): 43
Altura (cm): 107
Peso (kg): 21
Motor: Elétrico roda traseira 24V 100W
Tipo de bateria: Chumbo Gel 24V
Tempo de carga (h): 12
Autonomia bateria (em minutos): 40
Velocidade máxima: 24 km/h.
Tipo de aceleração: Punho
Suporte: Sim
Bateria removível: Não

Cores disponíveis:
20
20

preto

cinzento

Dobrável: Não
Material do quadro: Aço
Carga máxima (kg): 100

Trotinetes
elétricas

RAZOR E100
A trotinete eléctrica E100 da Razor possui caracteristicas ideais para as crianças com idade
superior a 8 anos devido ao seu pequeno formato. A sua condução silenciosa contradiz com
a força em subidas ligeiras que pode alcançar até 16km/h graças à sua acelaração. Será
uma trotinete muito apreciada quer em deslocações ou apenas para algum divertimento.

Características
Profundidade (cm): 83
Largura (cm): 41
Altura (cm): 92
Peso (kg): 13
Motor: Elétrico roda traseira 24V 100W
Tipo de bateria: Chumbo Gel 24V
Tempo de carga (h): 12
Autonomia bateria (em minutos): 40
Velocidade máxima: 16 km/h.
Tipo de aceleração: Punho
Suporte: Sim
Bateria removível: Não

Cores disponíveis:

Dobrável: Não
Material do quadro: Aço
Carga máxima (kg): 55

vermelho

21
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HOVERBOARDS
RUN & ROLL
ELÉTRICO

SMART GO
O Smart Go em um motor com tecnologia indução magnética( MAGLEV), sem atrito,
sem manutenção e ultra silencioso. Com uma bateria de lítio original Samsung de
170 W/h e uma autonomia de 20 Km é um produto muito fácil de usar. O seu tempo
de carga é de apenas 2 horas e o seu potente motor permite superar subidas até 15
graus. O seu tamanho reduzido faz com que seja fácil de transportar e converte-se
num produto ideal para mover-se em qualquer sítio, seja em lazer ou para ajudar nas
deslocações casa-trabalho. Conectividade audio bluetooh.

Características
Modelo veículo: eléctrico hiroscopico
Profundidade (cm):60
Largura (cm):19
Altura (cm):18
Tipo de bateria:Lítio
Tempo de carga (h):120
Autonomia bateria (em minutos):130

Cores disponíveis:

22
22

vermelho

Baterida removível:Não
Tamanho rodas (‘’):6
Dobrável:Não
Carga máxima (kg):100
Velocidade máxima: 12 km/h

preto

branco

azul

COMPRE ONLINE

www.norauto.pt

Agora já pode comprar produtos e serviços
na sua loja online.

+ de 40 000
produtos
disponíveis

Marcação do
serviço de
oficina online

Promoções
exclusivas

Levantamento
no centro

Entrega ao
domicílio

Pagamento
seguro

Pagamento
contra
reembolso

Acessórios para si – Bicicleta

Anti-roubo

Cadeado U
com suporte
919602

Set 3 cadeados
espiral
919625

Cadeado
550 mm
919626

Cadeado
articulado
919627

Bagagem

Cesta bicicleta
919628

Cadeado
espiral 8x1500
919643

Cadeado
bloqueio
919657

Baterias

Saco duplo bicicleta
919638

Bateria Wayscral
lítio 6.6Ah
906238

Bateria Wayscral lítio
13.2Ah
906239

Equipamento
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Set iluminação
led USB
919597

Retrovisor
bicicleta
919630

Campainha
bicicleta
919631

Descanso lateral
regulável
919632

Bomba de pé
bicicleta
919633

Conta quilómetros
5 funções
919641

Set iluminação
com led
919648

Set iluminação
flexível com led
919651

Bomba telescópica
Presta/ Schrader
919652

Bomba compacta
Presta/ Schrader
919653

Luvas de malha
Tamanho M - L
297440

Luvas de malha
Tamanho L - XL
297442

Luvas antiderrapantes
Tamanho M - L
297443

Luvas anti-deslizante
Tamanho L - XL
297444

Capa selim em
gel desportiva
297429

Tubo de enchimento
+ agulha
919598

Kit adaptador
bomba
919599

Cabo de travão
dianteiro/traseiro
919636

Câmara de ar 28’’
700x35 schrader
919637

2 calços de
travão Vbrake
919640

Cabo desviador
2,1 mt
919644

Chave multifunções
de bolso
919646

Kit de reparação
+ chave
919647

Câmara de ar
26 x1,75 2,10
919654

Kit de reparação
base
919658

Acessórios para si – Bicicleta

Manutenção/Reparação

Segurança

Capacete urbano com led
919649

Capacete bicicleta
Tamanho L - XL
863370

Capacete bicicleta
Tamanho S - M
863368

Capacete júnior
297448

Transporte

Reboque de criança
para bicicleta
919624
25

Acessórios para si – Moto

Capacetes

Vestuário

Jet
Leve
e arejado

Modular

Passa-montanhas
Protecção de
Pescoço / Inverno

Cross
Para o
todo-o-terreno

Integral
A melhor
protecção

Blusão de chuva
Protecção intempéries
e forro polar.
Protecções CE nos
cotovelos e ombros.

Anti-roubo
Bloqueador
de discos
Pequena
dimensão

Equipamento
Cadeados

Alarme
scooter
com comando
remoto

Peças técnicas
Discos, pastilhas,
correias ...

Peças/pneus e produtos
de manutenção
Velas
NGK

Lâmpadas
Lâmpadas

26
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Protecção de mãos
universal
Protecção frio e chuva

Óleos
2 tempos /
4 tempos

Baterias e carregadores
Baterias
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Norauto
dispõe de 25 CENTROS
a nível Nacional para o atender com marcação
ou sem marcação.
ALFRAGIDE
Tel. 214 250 800
Junto ao Jumbo de Alfragide
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 9h/20h
ALMADA
Tel. 210 170 800
Junto ao Fórum Almada
Seg. a sáb. das 9h/23h
Dom. das 9h/20h
ALVERCA
Tel 210 730 940
Estrada da Alfarrobeira
Verdelha de Baixo
2615 Alverca do Ribatejo
Seg. a sáb das 9h/21h
Dom. das 10h/20h

BARREIRO
Tel. 211 572 560
C C Retail Planet
Dom. a qui. das 9h/21h
Sex. a sáb. das 9h/22h
Aberto a partir das 7.30h para
entrega da viatura
BRAGA
Tel. 253 101 300
Retail Center
Seg. a sáb. das 9h/22h
Dom. das 10h/22h
CASCAIS
Tel. 210 195 605
Junto ao Cascais Shopping
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 10h/19h

AMADORA
Tel 210 734 600
junto do Dolce vita Tejo
Seg. a sáb das 9h/21h
Dom. das 10h/20h

COIMBRA
Tel. 239 102 001
Fórum Coimbra
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 10h/21h

AVEIRO
Tel. 234 102 400
Junto ao C. C. Glicínias
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 10h/18h

ÉVORA
Tel. 266 044 320
Junto ao Pingo Doce na Horta
das Figueiras
Seg. a sáb. das 9h/21h
Dom. e feriados das 10h/20h

GUIA
Tel. 289 104 050
Junto ao Algarve Shopping
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 9h/20h

PORTIMÃO
Tel. 282 070 070
Lugar de Boavista e Craveiro
Seg. a sáb. das 9h/22h
Dom. das 9h/21h

TORRES NOVAS
Tel: 249 100 100
Junto ao Continente no Retail Park
Seg a sáb das 8.30h/21h
Dom. das 9.30h/19h

GUIMARÃES
Tel. 253 182 200
Freguesia Silvares
Seg a Sab das 8h/21h
Dom. das 8.30h/20h

RIO TINTO - Circunvalação
Tel. 220 124 580
C. C. Parque Nascente
Seg. a sáb. das 9h/22h
Dom. das 10h/22h

TORRES VEDRAS
Tel:261 104 775
Junto ao AKI
Seg a sáb das 9h/21h
Dom. das 10h/20h

MAIA
Tel. 220 121 000
Junto ao Jumbo da Maia
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 9h/20h

SACAVÉM
Tel:210 734 580
Junto ao Estádio de Futebol
do Sacavenense
Seg. a sáb das 9h/21h
Dom. das 10h/20h

VILA NOVA DE GAIA
Tel. 223 771 000
Frente ao Arrábida Shopping
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 9.30h/20h

MATOSINHOS
Tel. 220 129 850
Junto ao Leroy Merlin
Seg. a qui. das 8.30h/21h
Sex. a sáb. das 8.30h/22h
Dom. das 10h/20h

SETÚBAL
Tel: 265 105 700
Atlantic Park
Seg. a sáb. das 8.30h/20.30h
Dom. das 10h/19.30h

MONTIJO
Tel. 210 129 999
Fórum Montijo
Seg. a sáb. das 9h/23h
Dom. das 10h/23h

SINTRA
Tel: 211 554 000
Junto à Decathlon
Seg. a sáb. das 8.30h/21h
Dom. das 10h/19h

ODIVELAS
Tel. 210 120 030
Odivelas Parque
Seg. a dom. das 9h/22h

NORAUTO SHOP SINTRA**
Tel: 210 139 820
Forum Sintra
Seg. a dom. das 10h/23h

Para aceder à Norauto através internet:
• Compre produtos e serviços e encontre facilmente o centro Norauto mais perto de si. Aceda em tempo real a todas
as promoções em vigor, bem como informações acerca dos nossos produtos.

www.norauto.pt

• Agende serviços de oficina, como a mudança de pneus ou a revisão, num local à sua escolha (1), de segunda
a sábado, com a qualidade do serviço Norauto. Evite deslocações e ganhe tempo.
(1)

Serviço disponível em Lisboa e no Porto

oficinamovel.norauto.pt
Norauto Portugal					

Este guia foi realizado em função das informações em nossa posse aquando da sua edição, a 10/10/2017. Convidamo-lo a informar-se nos
nossos estabelecimentos pois só as informações neles afixadas constituem um compromisso da Norauto. Tendo em conta a especificidade
dos nossos produtos, é possível que, excecionalmente, certos artigos referidos no presente documento não se encontrem em determinado
estabelecimento. Quando assim acontece, a Norauto empenha-se na sua colocação à sua disposição no mais curto espaço de tempo. Este
documento e respetivas imagens não são contratuais.
Todos os direitos são reservados. Não deitar na via pública. As garantias comerciais oferecidas pela Norauto não podem excluir ou limitar
as garantias legais (defeitos e conformidades) dos consumidores. As fotos e as descrições são meramente indicativas e podem verificar-se
variações entre a foto e o produto.
Aceda ao know-how dos especialistas Norauto
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Toda a nossa experiência ao seu dispor, para o ajudar a cuidar e manter o seu automóvel.

