Lisboa, 17 de março de 2017.

EUROPCAR SUGERE UM DIA DO PAI AO VOLANTE DE UM VEÍCULO SELECTION

Lisboa, 17 de março de 2017 – A Europcar, empresa líder no aluguer automóvel em Portugal e na
Europa, e um dos principais players no setor da mobilidade, sugere um Dia do Pai bem passado ao
volante de uma das viaturas da gama Selection como o BMW i8, disponível para aluguer em exclusivo
com a Europcar.
“Paimobile? O dever chama!” é o mote de uma campanha conjunta entre a Europcar e a BMW a
pensar nos nossos pais, os nossos super-heróis, que procura mostrar o lado divertido de alugar um
automóvel para surpreender ou poder desfrutar do prazer de conduzir um BMW i8, um automóvel
desportivo híbrido que pertence à frota Selection da Europcar e que se destaca claramente pela
elevada performance, design vistoso, constituindo uma surpresa tanto para os Pais como para os
filhos.
Fernando Fagulha, Diretor de Vendas e Marketing e da Europcar Portugal, refere a propósito desta
sugestão Europcar para o Dia 19 de março que “Os Pais fazem cada vez mais parte da vida dos filhos,
exatamente da mesma forma que as Mães. Querem ser ativos em todas as situações que envolvem
os seus filhos. Por sua vez, os filhos têm no pai um super-herói, contam com o seu apoio, é aquela
pessoa que os surpreende, que os leva a viver aventuras. Um passeio com o BMW i8 fará certamente
as delícias de ambos neste Dia especial.”
E acrescenta: “A Europcar renovou a sua frota recentemente e possibilita uma vasta escolha,
abarcando desde os automóveis destinados à vertente profissional até às scooters e às bicicletas,
passando pelos híbridos, como é o caso do BMW i8, por exemplo. Este modelo integra a categoria
Selection que inclui também outros automóveis com um grau de sofisticação elevado como o BMW
X6, BMW 640 Cabrio, e o Mercedes AMG GT assim como um serviço personalizado de assistência ao
cliente.”
Ainda no âmbito das ofertas pensadas para o Dia do Pai, fruto da parceria com a BP PORTUGAL, a
Europcar oferece a todos os clientes, de 15 a 19 de março, um vale de uma lavagem simples
mediante um abastecimento mínimo de 25l nos Postos de Abastecimento da BP no Aeroporto de
Lisboa e no Porto na BP S. Roque da Lameira.
A Europcar tem vindo a apostar na expansão nacional. Conta atualmente com cerca de 80 estações
para uma cobertura geográfica exaustiva, assim como horário alargado em Lisboa, na Av. António
Augusto de Aguiar, 24, para maior comodidade.
O estandarte da atividade da Europcar, no mundo, é a Mobilidade 360º, concretizada em numerosas
propostas para o cliente, possibilitando uma vasta escolha em termos de frota, que abarca desde os

automóveis destinados à vertente profissional até às scooters e às bicicletas, passando pelos
híbridos, por exemplo.
A panóplia de serviços proporcionados pela Europcar também evoluiu e inclui, além do Chauffeur
Service, 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.

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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