
À terceira foi de vez. Depois de ter visto três
carros desaparecerem sem deixar rasto, André
Vinagre tomou a decisão: contratar um serviço
de segurança e localização. O tempo
encarregou-se de mostrar que a decisão deste
empresário da região de Sintra, dono de um
pequeno negócio de venda ambulante de frutas
e hortaliças, estava certa. Três meses depois de
ter o sistema a funcionar, voltou a ficar sem um
dos veículos. Só que, desta vez, a história teve
um desfecho bem diferente: ao fim de algumas
horas, o carro estava novamente nas suas
mãos.

Tudo aconteceu de madrugada. Às seis da
manhã, André Vinagre recebeu um telefonema
da central da Cartrack a avisar que a sua
carrinha tinha iniciado um percurso sem
identificação do condutor. Foi apresentada
queixa na polícia, enquanto os serviços da
Cartrack faziam o trabalho de localização. Após
algumas horas de espera, André Vinangre
recebeu um telefonema a dizer que o carro tinha
sido localizado. 

Bastou comunicar às autoridades e dirigir-se
ao local - não muito longe do sítio do roubo -
para ter de volta o seu carro.

Empresário
recupera carro
ao fim de três
meses como

cliente
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Confessa que ainda pensou que a tarefa fosse
mais difícil ou que tivesse mesmo de ir buscar o
carro bem mais longe.

Ultrapassado o susto, este pequeno empresário
diz com convicção:

Apesar de frisar que “não há dinheiro nenhum
que pague o carro” pelo seu valor sentimental,
André Vinagre faz as contas: “Olhando para o
valor comercial do carro, o facto de o ter
recuperado já dá para pagar as mensalidades
do serviço durante sete ou oito anos.”

Agora, ainda mais convicto do investimento que
fez, André Vinagre diz que já recomendou o
serviço a muitas pessoas, entre as quais o
irmão, que também tem um pequeno negócio.
Quanto à sua pequena frota, já tem sete carros
com o sistema de segurança instalado e
prepara-se para alargar o serviço a mais uma ou
duas viaturas.

“Já recuperei o investimento que fiz.
Contratei os serviços da Cartrack no

início do ano e três meses depois ganhei
o dinheiro.”

Depois de três carros roubados sem deixar rasto, André Vinagre decidiu instalar o
sistema antirroubo da Cartrack. Três meses depois recuperou um quarto veículo

roubado
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