COMUNICADO À IMPRENSA

Lisboa, 15 de junho

Europcar lança MotoFlex, uma nova solução de aluguer de motas de 4,
6 ou 9 meses
O Europcar Moblity Group acaba de anunciar o lançamento de uma nova solução de aluguer de motos chamada
MotoFlex que passa por uma subscrição mensal por 4, 6 ou 9 meses para que os amantes das duas rodas possam
desfrutar em pleno da sua paixão, sem que tenham a necessidade de adquirir uma mota. Uma solução que vem
reforçar a aposta da Europcar neste segmento, à qual se junta o aumento da frota de motas para cerca de 130
veículos.
Para já este serviço apenas está disponível em Lisboa, na Rua Castilho, mas o objetivo é estendê-lo a outras
zonas do país. BMW F 750 GS, BMW R 1250 GS e BMW R 1250 RT são os modelos abrangidos pela nova
modalidade de aluguer. O preço do aluguer inclui 2 malas e assistência em viagem 24 horas.
Com a chegada do verão, a Europcar reforça a frota de 2 Rodas, passando a disponibilizar um total de 150 motos,
100 das quais são scooters da marca Honda, ideal para deslocações na cidade. Atenta às preferências dos
consumidores, 95% das motos são BMW, a marca preferida e mais procurada pelos clientes neste segmento que
procuram touring e aventura.
Consulte esta e outras ofertas no site Europcarbikes em https://europcarbikes.com/pt

Sobre o Europcar Mobility Group
O Europcar Mobility Group, cotado na Euronext Paris, é um dos principais players no mercado de mobilidade. A missão do
Europcar Mobility Group é oferecer um conjunto de soluções atrativas que constituam alternativas à viatura própria, de uma
forma sustentável e responsável. Neste sentido, o Grupo oferece uma vasta gama de serviços de aluguer de automóveis e
carrinhas, - seja por 1 hora, algumas horas, 1 dia, vários dias, 1 semana, 1 mês ou mais –, contando para tal com uma frota
equipada com os mais recentes motores de baixas emissões de CO2 (“CO2 light”), mas que será cada vez mais “verde” (mais
de 1/3 de veículos elétricos e híbridos até 2023).
A satisfação dos clientes está no centro da ambição do Grupo e dos seus colaboradores. Este compromisso leva ao
desenvolvimento contínuo de novas ofertas nas três linhas de serviços do Grupo - Negócios, Lazer e Local - que respondem
às necessidades específicas de cada utilização, seja empresas, profissionais ou particulares. As 4 maiores marcas do Grupo
são: Europcar®, líder europeu de aluguer de automóveis e aluguer de veículos comerciais ligeiros, Goldcar®, o low-cost líder
de aluguer de carros na Europa, InterRent®, aluguer de carros de "nível médio", e Ubeeqo®, um dos líderes europeus de
partilha de carros de ida e volta (B2B, B2C).
O Europcar Mobility Group oferece as suas soluções de mobilidade a nível mundial através de uma extensa rede presente
em mais de 140 países (incluindo 18 subsidiárias na Europa, 1 nos EUA, 2 na Austrália e Na Nova Zelândia, franchises e
parceiros).
Mais detalhes no nosso site: www.europcar-mobility-group.com

