Descubra todas as vantagens de
conduzir uma viatura eléctrica:
Viaje sem limite de quilómetros, veículo sempre garantido,
sempre limpo e seguro. Não se preocupe mais do que conduzir
até ao seu destino.
Aceda a www.avis.com.pt para saber quais as estações onde está
disponível este serviço.

CIRCULE LIVREMENTE

SEM PREOCUPAÇÃO DE DEVOLVER
O DEPÓSITO CARREGADO

ESTACIONAMENTO COM DESCONTO
DE 15% NOS PARQUES DE
ESTACIONAMENTO MUNICIPAIS DE
VEÍCULOS LIGEIROS.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM

VIATURA COM ZERO EMISSÕES

LUZ VERDE PARA
CONDUZIR NA
CIDADE.

ALTERAÇÃO DE RESERVAS SEM
CUSTOS. REEMBOLSO TOTAL

ALUGUER FLEXÍVEL. POR HORAS,
DIAS OU LONGA DURAÇÃO

COMPROMISSO DE SEGURANÇA
AVIS E GARANTIA DE SELO CLEAN &
SAFE

MODELO GARANTIDO. RENAULT
ZOE

ALUGUER COM MINIMO CONTACTO,
GRAÇAS AO DIGITAL CHECK IN
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CIRCULE COM RENAULT ZOE
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ONDE POSSO CARREGAR A
BATERIA DO CARRO?
Em Portugal dispõe de cerca de 5.200 de pontos de carregamento
espalhados.

250 KMS DE AUTONOMIA PARA CIRCULAR
Sugerimos vários planos de percursos, que pode fazer:
Dia de passeio:
09:00 – Recolha do carro no aeroporto e
conduza até à Ponte Dom Luis (19 kms)
Passei pela Ribeira do Porto e se tiver
oportunidade visite uma das caves de Vinho.
11:30 – Siga até à Estação de S. Bento. Vale
muito a pena a visita – os azulejos são uma das
partes mais incríveis do interior da estação!
(1,1 km)
12:30 - Ao lado da estação fica a Praça da
Liberdade, que vai até à Avenida dos Aliados.
Aproveite para comer uma tradicional francesinha.
13:30 – Conduza agora até à Casa da Música –
para este que é o primeiro edifício construído em
Portugal exclusivamente dedicado à Música e por
onde terá muito com que se entreter (4 kms)
16:00 – Regresse ao aeroporto Francisco Sá
Carneiro – 12 kms
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Dia de trabalho:
09:00 – Recolha do carro no
aeroporto e conduza até ao centro
da cidade (12 kms)
12:30 – Faça uma pausa e
aproveite para comer uma
tradicional francesinha.
16:00 – Regresse ao aeroporto
Francisco Sá Carneiro (12 kms)

O carregamento em Portugal é pago.
É possível localizar os diferentes pontos de carregamento através do
Google Maps.
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ACEDER AO CENTRO DA CIDADE A
PARTIR DO AEROPORTO DE
AEROPORTO FRANCISCO SÁ
CARNEIRO E REGRESSAR SEM
CARREGAMENTO EXTRA:

09:00 – Recolha do carro no
aeroporto e conduza até à Ponte
Dom Luis (19 kms)

93,9%

QUANTO TEMPO DEMORA A CARREGAR?

Conheça os pontos
de carregamento
mais próximos de si:

Recargas
RÁPIDAS

SEMIRÁPIDAS

NORMAL

LENTA

50 kW
15/30 min

22 kW
1 hora

11 kW
2/4 horas

7 kW
aprox 7 horas

ALTERAÇÃO DE RESERVAS SEM CUSTOS | REEMBOLSO TOTAL | COMPROMISSO DE SEGURANÇA AVIS.

EL COMPROMISO
DE SEGURIDAD
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COMO CARREGAR A SUA VIATURA ELÉCTRICA

1. Conduzir até a um posto
MOBI. E

6. Carregamento iniciado

2. Passar o cartão no posto

7. Passar o cartão no posto

3. Selecionar carregamento

8. Terminar carregamento

4. Escolher a tomada

9. Retirar a ficha do veículo

5. Ligar a ficha ao veículo

10. Carragamento concluido

INSTRUÇÕES
ZOE
GUIA PRÁTICO PARA CONHECER
MELHOR O SEU VEÍCULO

VEÍCULO ELÉCTRICO:
CARREGAMENTO

RECARREGAR A BATERIA DE TRACÇÃO
A
B
C

Tomada de carga eléctrico
Cabo de carga
Caixa mural especifica ou borne de recarga

A

C

B

CABOS DE CARGA
A

Cabo de carga A

Este cabp é especifico do seu veículo e foi concebido para ser
ligado a tomadas de parede ou terminais públicos de modo a
permitir a carga padrão da bateria de tração.

i

Poderá usá-lo para carregar o carro em casa,
mas a Avis NÃO INCLUI esse cabo no carro.

B

B

A

Veículo imobilizado e ignição deligada:
- retire o cabo de carregamento situado no porta-bagagens do
veículo;
- retire-o do saco de transporte;
- prima o interruptor 4 para destrancar a 55 tampa de carga.
É apresentada uma mensagem no quadro de instrumentos para
indicar que a tampa de carga está aberta. O testemunho Z.E. 66
acende-se a branco;
- abra a válvula 7 ;
- ligue a extremidade do cabo à fonte de alimentação;
- introduza o manípulo 8 ;
- ligue o cabo ao veículo. O tetrmunho Z.E. 6 pisca a amarelo;
- após escutar um clique do bloqueio, verifique se o cabo de carga
está bem encaixado. Para verificar o bloqueio, puxe ligeiramente a
pega 8 .
Durante a carga, o testemunho Z.E. 66 pisca lentamente a azul.
Quando a carga é iniciada, são apresentadas as seguintes
informações no quadro de instrumentos:
- o nível de energia no indicador da bateria 99 ;
- a taxa de carga da bateria;
- uma estimativa do tempo de carregamento restante (a partir de
aproximadamente 95% da carga, o tempo restante deixa de ser
afixado);
10 indica que o veículo está ligado a uma fonte de
- o testemunho 10
alimentação;
- a autonomia do veículo variará consoante o nível de carga.

D

C

*Esta informação não precisa corresponder exatamente ao modelo do carro. As informações do modelo básico foram obtidas.
*Autonomia é adequada para condução normal e em estrada.

5

A visualização no quadro de instrumentos desaparece ao fim de
alguns segundos. A visualização surge novamante no quadro de
instrumentos quando é aberta uma porta.
Assim que a carga for concluída, o testemunho Z.E. 66
ascender-se-á a verde de forma contínua.
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7
8
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Não é necessário esperar que esteja na reserva para recarregar o
veículo.
O cabo de carga é fixado automaticamente no veículo. Se trancar,
torna impossível desligar o cabo do veículo.

