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BMW M Clube Portugal

 

Car Detail 

 

O BMW M Clube Portugal tem uma parceria com a

detalhe automóvel. 

A Car Detail é uma empresa de detalhe automóvel com larga experiência em 

automóveis de topo e que conta com um portfólio de mais de 30 BMW M detalhados.

Os sócios do BMW M Clube Portugal têm condições especiais em pr

da Car Detail nomeadamente:

− Oferta da proteção cerâmica nos detalhes completos ou exterior

− Desconto de 10% nas capas personalizadas e nos carregadores CTEK

− Oferta e instalação de um CTEK MXS 5.0 Temp no tratamento Estado de 

Concurso 

http://cardetail.pt/ 

 

RS Garage 

O BMW M Clube Portugal tem uma parceria com a

automóveis BMW M. 

A RS Garage é uma empresa de restauro automóvel de topo, com larga experiência e 

especializada em BMW. No seu vasto portfó

M. 

Os sócios do BMW M Clube Portugal têm 

serviços da RS Garage e 15% desconto em material OEM.

http://www.rsgarage.com.pt/
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Tecnauto 

 

O BMW M Clube Portugal tem uma 

mecânica de automóveis BMW M.

A Tecnauto é uma empresa de 

excelência, implementada no mercado há 35 anos e 

automóveis desportivos e de co
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