Lisboa,18 de Outubro de 2018

Europcar inova e cria forma de registo on-line que simplifica a vida
dos clientes empresariais

A Europcar, líder europeia em aluguer de veículos, lançou uma nova ferramenta digital para
facilitar a subscrição dos respectivos serviços às empresas - desde multinacionais a PME.
Projetado para agilizar o processo de abertura de conta on-line, o novo serviço foi
desenvolvido em resposta direta às necessidades de facilidade e rapidez manifestadas
pelos clientes empresariais.
A partir de agora, as empresas podem em apenas 3 minutos abrir, de forma simples,
uma conta e assim tornar-se cliente da Europcar.
Após o registo, as empresas beneficiarão instantaneamente das tarifas aplicadas às
contas corporativas, usufruindo de descontos em todas as reservas sem a aplicação
de qualquer taxa anual.

Resumo do novo serviço
● Registo num website específico da Europcar: https://www.europcar.com/business/inquire
● Disponível 24/7 dias, em todos os dispositivos móveis
● Abertura de Contrato criado on-line em apenas 3 minutos
● Até 20% de desconto nas tarifas públicas disponíveis no site da Europcar, imediatamente
após a inscrição (até 15 de Dezembro de 2018), passando a 10% a partir de 16 de
Dezembro
● Desconto disponível para alugueres de viaturas ligeiras de passageiros e veículos
comerciais ligeiros
● Sem compromisso de volume mensal ou aplicação de taxas anuais
● Este serviço encontra-se disponível em 10 países: Austrália, Bélgica, Espanha, França,
Irlanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Suíça e Nova Zelândia.
Com esta abordagem, a Europcar confirma a ambição de reforçar o posicionamento como
parceiro de referência para as empresas.

Sobre a Europcar
O Grupo Europcar é um dos principais players nos mercados de mobilidade e está cotado na
Euronext Paris. A missão do Grupo é ser uma alternativa atraente à propriedade do automóvel,
oferecendo uma vasta gama de soluções de mobilidade: aluguer de carros, carrinhas e furgões,
serviço de motorista, carsharing ou peer-to-peer. A satisfação do cliente está no cerne da
missão do grupo e de todos os seus funcionários. É este compromisso que alimenta o
desenvolvimento contínuo de novos serviços.

O grupo opera através de várias marcas atendendo a todas as necessidades específicas do
cliente Europcar® - o europeu.
Líder em serviços de aluguer de veículos, a Goldcar® - é a maior empresa de aluguer de carros
de baixo custo da Europa, InterRent® - marca que oferece a melhor relação preço qualidade
orientada para clientes de lazer e Ubeeqo® - uma empresa europeia especializada em frotas e
soluções de mobilidade tanto para o mercado corporate como para clientes finais.
O Grupo oferece soluções de mobilidade em todo o mundo através de uma extensa rede em
130 países e territórios (incluindo 14 subsidiárias integrais na Europa e 2 na Austrália e Nova
Zelândia, franqueados e parceiros).

Para mais informações, contacte por favor:
Isabel Fernandes - isabel.fernandes@europcar.com
Agency: Generator Abigail Vistas – abigail.vistas@generator.pt Tel.: +351 916406948

Consulte os nossos websites:
www.europcar-mobility-group.com
www.europcar.com

