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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

ESPINGARDARIA BELGA 
 E   

ASAPOL - ASSOCIAÇÃO AUTÓNOMA DE POLÍCIA 

  

Rua dos Correeiros, 224 - 1º  1100-170 Lisboa 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira, entre as9-13 

horas e as 15-19 horas. 

T . 213 466 038 - 213 470 104 

F . 213 461 014 

E . esp.belga@esp-belga.com 

E . loja@esp-belga.com   

 

VER O SITE AQUI 

ASAPOL  
SEMPRE CONTIGO 

  Associados  

Cartão de Associado / Declaração emitida pela Asapol 

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS ESPECIAIS - A Espingardaria Belga concederá a todos os 

associados da ASAPOL, colaboradores e membros familiares que adquirirem direta-

mente nas suas Lojas da Praça da Figueira, n°1-M, e da Rua dos Correeiros, 224-1°, 

ambas em Lisboa, ou através da sua Loja On-Line, no sítio www.esp-belga.com, armas, 

munições, roupas, calçado, acessórios de caça e tiro desportivo, binóculos e miras teles-

cópicas e demais artigos, os seguintes benefícios: 

CONDIÇÃO 1 - Oferta de um desconto de 15%, diretamente na fatura em todo e qual-

quer artigo disponível nas suas lojas;  

CONDIÇÃO 2 - Oferta adicional de um bónus de 150,00 Euro na aquisição de uma espin-

garda de caça ou tiro desportivo; Oferta de um bónus de 100,00 Euro na aquisição de 

uma carabina Benelli, Sako, Tikka ou Franchi; Oferta de um bónus de 50,00 Euro na 

aquisição de uma pistola e revólveres para defesa ou para tiro desportivo; 

CONDIÇÃO 3 - O bónus referido nos pontos A., B. ou C da Condição 2, poderá ser utili-

zados em compras futuras dos artigos a seguir indicados, não havendo direito a reem-

bolso do bónus se as compras forem inferiores a esse valor: Roupa, calçado e 

acessórios diversos; Binóculos e Miras telescópicas Steiner ou Burris ou 

Dorr; Carabinas de ar comprimido Stoeger Airguns; 

CONDIÇÃO 4 - Consideram-se incluídos no âmbito do presente protocolo as seguin-
tes ciasses de artigos e marcas: E1.Armas e/ou munições de Classe B:Pistolas Beretta 
Pistolas Tanfoglio  Munições Fiocchi;  
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