
BYRD® - GOING ELECTRIC PARCERIA UVE



A MARCA BYRD®

BYRD®, é um pequeno grande passo para um ambiente mais puro, com zero 
emissões de CO2.

Somos a primeira loja em Portugal – Porto e Sintra, especializada na oferta de 
soluções integradas de mobilidade elétrica.

A BYRD® distingue-se pela oferta de serviços e soluções de mobilidade para 
empresas e particulares. Fornecemos uma solução completa, que integra veículos 
elétricos – novos e usados e infraestruturas de carregamento, que permite uma 
transição para uma frota amiga do ambiente de forma simples e eficaz.

Oferecemos a melhor proposta de valor, com um serviço de elevada qualidade na 
gestão da frota, financeiramente competitiva e com um processo de aquisição muito 
simples para a sua solução de mobilidade.



VANTAGENS VEÍCULO ELÉTRICO

• IUC = 0€;

• Poupança IRC – 21%;

• Zero emissões de CO2;

• Autonomia: 170kms;

• Consumo aos 100kms: 1.50€; 

• Caixa automática;

• Travagem regenerativa;

• Baixos custos de manutenção;

• Condução confortável e silenciosa.



GARANTIAS E VANTAGENS BYRD®

• IVA dedutível para empresas;

• Contrato de aluguer de baterias:
• 59€ com limitação de 7.500km/ano (acresce 10€ por cada 2.500km);
• 119€ sem limitação de km.

• Assistência e garantia total de baterias (troca imediata após perda de 25% de 
autonomia);

• Garantia elétrica total de 12 meses;

• Financiamento até 120 meses com as melhores taxas;

• Possibilidade de Reenting com os nossos parceiros (BPI, Caixa, Santander).



PARCERIA UVE

 Oferta de uma GREENUP na compra de um Renault ZOE 22kW;

 Oferta de uma WALLBOX na compra de um Renault ZOE 40kW.



GREENUP

• Adaptador de tomada doméstica:

• Potência: 3.6kW;

• Aumenta a velocidade de carregamento em 30%;

• PVP: 249€.



WALLBOX

• Posto de carregamento:

• Potência: 7.2kW;

• Carregamento em 4 horas;

• PVP: 790€.



EMAIL: JOANA@BYRDSTORE.COM; 
TLF: 917 820 533;
TLF: 220 925 865.

mailto:joana@byrdstore.com
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