CONDUZA A MUDANÇA
Saiba mais sobre mobilidade elétrica

OPÇÕES DE CARREGAMENTO

Carregamento Privado
O carregamento privado permite-lhe carregar o seu veículo na garagem ou no parque de estacionamento
da sua empresa. Também é possível instalar na sua residência uma WallBox. Todas as soluções de
carregamento domésticas são seguras e respeitam o consumo doméstico normal de eletricidade, visto
que todos os veículos são concebidos tomando em consideração os tempos de carregamento.
Existem 3 soluções de carregamento privado:

Tomada de Carregamento: uma tomada específica para carregamento
de veículos elétricos ou plug in. Ligando à tomada o cabo entregue
com o veículo, permite carregá-lo ao longo da noite, de modo a
contar com suficiente autonomia para satizfazer as suas necessidades
diárias.
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Easy Wallbox: é uma solução disponível com os veículos elétricos
FCA que permite recarregar o seu carro com mais rapidez e segurança.
Permite recarregar um plug-in em menos de 4 horas e um elétrico em
menos de 10 horas, portanto uma noite.
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Mobility Store
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Wallbox: é uma estação de carregamento elétrico capaz de gerir
altas potências, suficiente para carregar completamente um veículo
elétrico em menos de 8 horas e um plug in em menos de 2 horas.
Esta opção disponibiliza tipicamente uma App que lhe permite gerir o
carregamento.

Todas as soluções de carregamento domésticas são seguras e respeitam o consumo doméstico normal
de eletricidade, visto que todos os veículos são concebidos tendo em consideração o tempo de
carregamento optimo.
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Carregamento Público
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Mobility
Store

Com mais de 150 000 estações de carregamento na Europa e 500 em Portugal, a rede de carregamento
continua em expansão. No território nacional irá encontrar 2 diferentes opções de estações de
carregamento:

Postos de Carregamento Normal (PCN): dispõe de corrente
alternada com potência até 22 kW. Os veículos elétricos poderão
alcançar 80% da autonomia total da bateria em apenas 1 hora.

Postos de Carregamento Rápido: dispõem de corrente alternada de
alta potência (superior a 22 kW) que permite um carregamento rápido,
poderá carregar o seu veículo completamente em apenas 30 minutos.

MAPA DE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO

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!

