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Obtenha Zeemcoins grátis por 
fazer parte da UVE

Sobre Zeemcoin e UVE

Ambas as entidades têm como objectivo 
acelerar a adopção de veículos eléctricos 
em Portugal, proporcionando um maior 
conhecimento aos seus utilizadores. 

Para este fim, Zeemcoin desenvolveu uma 
aplicação móvel na qual os utilizadores de 
veículos eléctricos podem avaliar 
carregadores rápidos em Portugal, e obter 
Zeemcoin Tokens como recompensa.

¿Zeemcoin token?
A Zeemcoin é uma moeda digital, que 
pode ser utilizada para pagar vários tipos 
de produtos e serviços:

Acordos onde utilizar Zeemcoin Token

01 Alugue um Tesla com 
Future Drive..

CONDUZIR TESLA 02 Nos cursos online do 
Tutellus.

APRENDER A BLOCKCHAIN

03 Instalar um carregador 
privado com a empresa 
IonClick.

CARREGADOR PARA A SUA CASA

04 Comprar uma motocicleta 
eléctrica Velca em 
condições especiais.

MOTOCICLOS VELCA

01 02 03Instalar a 
aplicação 
Zeemcoin

Avalie um 
carregador 
rápido

Recebe um 
prémio

Inscreva-se antes de 10 de Fevereiro e receba o seu prémio!
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Airdrop para parceiros UVE
Em agradecimento pela sua colaboração, a 
ZEEMCOIN dará 100 Zeemcoins (com um valor de 
saída de $25) aos primeiros 300 membros que 
descarregarem o aplicativo Zeemcoin e fizerem 
uma avaliação completa de um carregador 
rápido. Este pagamento simbólico é conhecido 
como "airdrop". 

Zeemcoin compromete-se com o airdrop quando a 
Token Zeemcoin for divulgada ao público, o mais 
tardar 30 dias após a data especificada. Estima-se 
que a ficha será divulgada ao público na primeira 
metade do ano 2023, embora esta data possa ser 
adiada por decisão da empresa. 

01

03

02 Avaliação de um carregador.

A fim de receberem o seu airdrop, os parceiros devem 
seguir os seguintes passos antes de 10 de Fevereiro:

04

Para receber a Token é necessário que os membros tenham 
uma carteira ou carteira virtual, a equipa Zeemcoin mos-
trar-lhes-á através de um vídeo como criar uma carteira para 
poderem receber a airdrop.

Descarregar a aplicação "Zeemcoin", 
disponível no IOS e Android.

Registe-se na aplicação móvel.

Preencha este formulário,
digitalizando este código QR:IOS Android

bit.ly/ZeemcoinUVE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeemcoin
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeemcoin

https://apps.apple.com/es/app/zeemcoin/id1629590783

https://apps.apple.com/es/app/zeemcoin/id1629590783

Também pode aceder a este link:

*A gota de Zeemcoin não é cumulativa.
Se tiver recebido uma gota aérea da Zeemcoin 
com condições semelhantes como parte de 
outra parceria, esta oferta é invalidada.


