CONDUZA A MUDANÇA
Saiba mais sobre mobilidade elétrica

A MOBILIDADE ELÉTRICA

Desfrute da flexibilidade de um carro elétrico em cada momento do seu
dia-a-dia, planeie as suas viagens, curtas ou longas, sem preocupações!
Adicionalmente, terá os seguintes benefícios:
• O motor elétrico é mais eficiente e requer menos manutenção.
• Transmissão automática, para uma experiência de condução
adaptada ao tipo de estrada em que conduz.
• Os veículos elétricos permitem que circule em Zonas de Emissões
Reduzidas (onde aplicável) sem qualquer problema e podem
estacionar em zonas específicas.
• Pode viajar a qualquer altura, sem ter de se preocupar com eventuais
proibições de condução.
• A bateria é o seu novo depósito, a eletricidade é o seu novo
combustível. Conduza a mobilidade sustentável do futuro.

CONDUZA A MUDANÇA
Saiba mais sobre mobilidade elétrica

Cidade
O número médio de quilómetros conduzidos numa cidade não é mais que 50 por dia.
Os Veículos elétricos e híbridos plug in são os mais adequados para este tipo de utilização
dado que não necessitam de ser recarregados a médio prazo quando utilizados neste
regime. Apenas terá de decidir se deseja carregar o seu veículo em casa ou na rua, tendo
em conta as suas necessidades.
O carregamento doméstico é sem dúvida mais confortável, já o carregamento nos postos
de rua garantem mais flexibilidade devido à rede de estações de carregamento já disponível.

Fora da Cidade
Após decidir a sua rota no computador de bordo, este irá sugerir-lhe o melhor itinerário
em função da autonomia do veículo e das estações de carregamento disponíveis.
Com base no seu estilo de condução, o percurso irá adaptar-se em tempo real, garantindo
a máxima segurança. Deste modo, nunca correrá o risco de ficar sem bateria.

Graças ao renting da Leasys, com tudo incluído na prestação mensal,
poderá conduzir o seu carro elétrico com liberdade total, desfrutando da
melhor experiência quer para si, quer para o meio ambiente!

