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InterRent anuncia a abertura da 150ª Estação na Sardenha,
prosseguindo a aposta de crescimento

A InterRent, a marca low-cost do Grupo Europcar, líder europeu em aluguer
de veículos e um dos maiores players na área da mobilidade, anunciou hoje a
abertura da sua 150ª estação, no Aeroporto Alghero, na Sardenha.
A InterRent está atualmente presente em 40 países, principalmente em
aeroportos e zonas turísticas.
A abertura desta 150ª estação comprova a forte procura dos consumidores
por uma oferta low-cost inteligente, simples e intuitiva que permite aos
clientes viajar melhor e, acima de tudo, desfrutar das férias ao máximo.
Explore a pitoresca Sardenha de carro com a InterRent
A Sardenha é uma ilha impressionante que combina beleza natural com uma
herança cultural rica. Cada estrada conduz a uma aldeia, uma praia com
água cristalina ou um campo de golfe rodeado por olivais... e, mais
importante, a hospitalidade da população local, invariavelmente, orgulhosa
das suas raízes e cultura.
Com a InterRent, "Drive, Save, Enjoy"
A InterRent tem como target os clientes de "lazer" que estão à procura de
preços justos associados a um bom serviço ao cliente.
A oferta da InterRent centra-se no respetivo site user-friendly
(www.interrent.com), onde os clientes podem fazer uma reserva em três
passos:
1.Data e local de aluguer do carro
2.Seleção da categoria do veículo e quaisquer extras
3.Pagamento
Cada aluguer inclui Assistência em Viagem 24 horas bem como Seguro de
Responsabilidade Civil e cobertura de roubo e danos. Os clientes podem
selecionar extras, tais como uma cadeira de criança, um dispositivo GPS ou
um condutor adicional.

"Estamos muito satisfeitos por abrir a nossa 150ª localização, que é
emblemática do forte crescimento da InterRent enquanto marca no dinâmico
mercado low-cost. A nossa oferta apela a uma ampla base de consumidores
que estão à procura, simultaneamente, de preços justos e atendimento de
qualidade. Vamos continuar a desenvolver a presença internacional da
InterRent, através das nossas filiais nacionais, assim como da nossa rede
global de franchisados", disse Jehan de Thé, Diretor do Grupo InterRent.

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. Os 6.000 colaboradores Europcar 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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