
Concessionário:



Comercialização e Assistência Técnica

Rua de São Luis, Lojas 5 e 7 | 8000-285 Faro

PARCERIA



ENTRA NESTA ONDA ELÉCTRICA QUE JÁ 
ESTÁ A CRESCER!

Um novo conceito urbano e suburbano de mobilidade sustentada.

Com a Ampere Ride vais conquistar as ruas, as estradas e viver fantásticas aventuras na tua vida.

Aproveita a liberdade de um veiculo de 2 rodas com emissões 0% e baixo consumo energético!

Junta-te a este conceito e vive a vida com uma condução sem ruido, sem filas e sem problemas de
estacionamento!

Aproveita momentos únicos que só a tranquilidade e harmonia com a natureza te podem dar, sempre
com o apoio de uma equipa profissional!

Vem conhecer as várias opções que temos à tua espera. Aguardamos a tua visita na rua de São Luís, Lojas
5 e 7 em Faro.



Quem somos
A Ampere Ride, comercializa Scooters e Motos elétricas, com estilo, , sustentáveis, com alta tecnologia e sem emissão de
CO2.

Todos os veículos tem um custo de utilização muito económico, são amigos do ambiente, 100% elétricos, tornando-se uma
forma inteligente e eficaz nas deslocações urbanas e suburbanas.

Somos os concessionários no Sotavento Algarvio das marcas Horwin, Super Soco, Neovolt, RKS e ainda distribuidores em
Portugal da marca EUROCKA.

Agentes da Multimoto e Salgados Moto.

Comercializamos ainda as mais prestigiadas marcas de Capacetes, Vestuário e outros acessórios para motociclismo.

Pioneirismo
A nossa loja é a primeira exclusivamente dedicada à comercialização de motas elétricas em Faro e pretende tornar-se o 
ponto de encontro de quem procura opções modernas de mobilidade sustentada.

As nossas motos elétricas, apresentam uma combinação perfeita entre design, performance e responsabilidade 
ambiental, com custos de utilização verdadeiramente económicos.

Com as Scooter e Motos da Ampere Ride não há dependência de locais de carregamento escassos, pois todas as baterias 
dos nossos modelos são de lítio e amovíveis podendo ser carregadas em casa ou no trabalho desde que exista uma 
tomada de 220 v.



Alguns dos Nossos Modelos



A todos os associados da UVE oferecemos as seguintes vantagens:

• 5% de desconto em todas as Scooter e Motos

• 10% de desconto em Capacetes, Blusões e Acessórios

Oferecemos ainda:

• Garantia de 2 anos em todos os veículos

• Aconselhamento Técnico

• Entregas em todo o país (com custos previamente informados)

Atribuição destas condições mediante apresentação de prova de filiação



Para aconselhamento, orçamentos e informações
contactem-nos através de:

Tlf: 289 824 316 (chamada rede fixa nacional)

Email: ampereride@gmail.com

www.ampereride.pt

mailto:ampereride@gmail.com
http://www.ampereride.pt/



	Diapositivo 1
	Diapositivo 2: Comercialização e Assistência Técnica
	Diapositivo 3: ENTRA NESTA ONDA ELÉCTRICA QUE JÁ ESTÁ A CRESCER!
	Diapositivo 4: Quem somos
	Diapositivo 5: Alguns dos Nossos Modelos
	Diapositivo 6
	Diapositivo 7
	Diapositivo 8



