Lisboa, 11 de maio de 2016

Europcar lança Chauffeur Service, o seu motorista privado
A Europcar, empresa líder em aluguer de automóveis em Portugal e na Europa e um dos principais
players na mobilidade, lança o seu serviço de motorista privado, o Chauffeur Service.
O Chauffeur Service está disponível a partir de Lisboa, conta com uma equipa de motoristas
qualificados e seleção de automóveis topo de gama, a saber: Mercedes-Benz Classe E, Classe S e
carrinhas de 7, 8 e 9 lugares, tornando possível escolher de acordo com a conveniência de quem
contratar o serviço.
Para viajar em total conforto e segurança, seja em negócios ou de lazer, e ser transportado para uma
reunião ou outro compromisso, o Chauffeur Service revela-se um serviço que visa libertá-lo de todas
as preocupações.
Também pode optar por visitar as melhores atrações, recorrendo ao Chauffeur Service de Lisboa a
Sintra, passando por Fátima, Óbidos e Sesimbra, citando alguns exemplos de locais turísticos. Se
preferir ir mais longe, até Sevilha ou Madrid, também é possível fazê-lo com o Europcar Chauffeur
Service. Mais informações em www.europcar.pt.
Para fazer a sua reserva ligue 219407790 ou vá a 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 estes o motor de desenvolvimento e inovação da oferta
de serviços da empresa. Todos os seus6000 colaboradores estão empenhados na satisfação dos seus 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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