Lisboa, 24 de abril de 2017.

EUROPCAR Love Tiles Douro Granfondo

Lisboa, 24 de abril de 2017 - A Europcar, empresa líder no aluguer automóvel em Portugal e na
Europa, e um dos principais players no setor da mobilidade, marca presença enquanto patrocinadora
na 3ª edição da Love Tiles Douro Granfondo, aquela que já é a maior prova de ciclismo para todos em
Portugal.
No dia 7 de maio esperam-se cerca de 4000 participantes, batendo mais um recorde de participação
no Granfondo. A Europcar junta-se não só a esta prova recordista, Love Tiles Douro Granfondo (7 de
maio), como a todos os Granfondos Bikeservice, incluindo o Gerês Granfondo (11 de junho),
Bragança Granfondo (16 de julho) e Porto Granfondo (já realizado a 31 de março).
Para os participantes com a melhor prestação haverá troféus por categoria, género e idade. Os mais
fiéis, presentes nos quatro Granfondos, serão presenteados com um polo finisher.
Nuno Barjona, Head of Marketing and New Mobility da Europcar Portugal afirma a propósito desta
iniciativa:
“A Europcar prima, desde sempre, pela participação e apoio de eventos desportivos, nomeadamente
ligados ao ciclismo, uma prática desportiva cada vez mais em voga e como tal não poderíamos deixar
de marcar presença numa prova recordista em termos de participação, como a Granfondo”.
E acrescenta: “As bicicletas estão disponíveis para aluguer na Europcar. São cada vez mais uma
aposta forte da nossa parte, procurando dar resposta a novas tendências de mobilidade e aos
anseios dos clientes. Sendo a Europcar um player de relevo num leque vasto de soluções de
mobilidade e cuja ambição é ser líder global neste campo, está naturalmente atenta às
movimentações importantes nesta área”.
Haverá ainda a possibilidade, para quem não pedalar no Love Tiles Granfondo Douro, de fazer a
Caminhada Gourmet. Depois do sucesso da edição passada esta prova volta a oferecer uma
alternativa diferente e que promete deliciar todos os familiares e acompanhantes dos participantes
desta prova. Serão cerca de cinco quilómetros pelas margens do Douro e por entre vinhedos, que
irão abrir o apetite a todos os participantes e permitir-lhes descobrir a magnífica paisagem que a
região tem para oferecer. O roteiro inclui também uma prova de Vinho do Porto, referência
inolvidável desta região do país.
A Europcar oferece uma Mobilidade 360º, concretizada em numerosas propostas para o cliente,
entre os quais o Chauffeur Service, mas também um serviço de Entregas e Recolhas, uma proposta

que inclui a entrega e recolha de automóvel à porta de casa, disponível na Grande Lisboa e Grande
Porto, além das inúmeras ofertas a pensar nas necessidades das empresas.
Seja em lazer ou em trabalho, a Europcar tem pensada uma vasta seleção de modelos em termos de
frota, que abarca desde os automóveis híbridos, os citadinos, a frota Selection composta por vários
modelos topo de gama e cabriolets, passando pelos veículos de mercadorias e às scooters e
bicicletas.
Conta atualmente com cerca de 80 estações para uma cobertura geográfica exaustiva, assim como
horários alargados e serviços diversos como o Chauffeur Service e serviço de Entregas e Recolhas
para maior comodidade dos seus clientes.
Mais informações em www.europcar.pt

Sobre a Europcar
O Grupo Europcar é uma sociedade cotada na Euronext Paris (EUCAR). A Europcar é a líder europeia
no aluguer de veículos e um dos principais atores no setor da mobilidade. Presente em mais de 140
países, o Grupo disponibiliza aos clientes uma das maiores redes de estações, quer através de
operações diretas, quer através de franchises e outras parcerias.
A Europcar opera em todo o mundo com as insígnias Europcar® e InterRent®, a sua marca low-cost.
O Grupo coloca os consumidores no centro da sua missão, sendo o motor de desenvolvimento e
inovação da oferta de serviços da empresa. Os 6.000 colaboradores Europcar estão empenhados na
satisfação dos consumidores. O "EuropcarLab" foi criado para responder às crescentes necessidades
de mobilidade através da inovação e de investimentos estratégicos, como os da Ubeego e E-Car Club.
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