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"O OBJETIVO É LIBERTAR O CLIENTE
DE TODOS OS RISCOS OPERACIONAIS"
Sempre em diálogo com as empresas, a Finlog está 100°.) focada em ser a gestora de frota líder em termos de satisfação dos clientes e utilizadores das
viaturas. Tendo a flexibilidade como uma das marcas da sua atuação, a empresa acompanha os clientes de perto e com soluções adaptadas a cada situação
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