


KILOMETER LOW COST, S.A. 

SOLUÇÃO DE MOBILIDADE COM O MELHOR PREÇO POR KM DO MERCADO! 

Económico, Ecológico e Simples! 



SOLUÇÃO DE MOBILIDADE 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE ELÉTRICA 
Novas formas de mobilidade de base elétrica 

Soluções B2C e B2B 
Venda de Km’s 

Veículo Elétrico Acesso  
à Rede Energia Gestão  

de Frota Equipamento 



PERFIS DE UTILIZAÇÃO 

PARTICULAR 

Análise do perfil de utlização, 
solução de mobilidade, com 
energia e equipamento de 
carregamento   
 
Solução de Mobilidade 
Equipamento + Energia 

EMPRESA 

Perfil de utilização, plano de 
mobilidade,  soluções para 
frotas, com energia e 
equipamento de carga 
 
Solução de Mobilidade 
Equipamento + Energia 
Otimização de Frotas 

SOLUÇÃO 
PARTILHADA 

Solução de partilha de utilização 
de veículos para particulares e 
empresas 
 
 
Solução de Mobilidade 
Modelo de Negócio Flexivel 
Equipamento + Energia 



PARTICULAR 



PARTICULAR 

DIAGNÓSTICO DE 
MOBILIDADE 

•  Análise das rotinas diárias 
de mobilidade 

•  Seleção do veículo passível 
de ser usado 

•  Análise das necessidade de 
carregamento 

•  Avaliação do local para 
a instalação de solução 
de carregamento 

SOLUÇÕES DE 
MOBILIDADE 

ELÉTRICA 

VANTAGENS 

+ Económico 
↗ Minimização da fatura 

da mobilidade 

↗ Energia incluída: sem risco 
de flutuações do preço 
do combustível 

+ Ecológico 
↗ Redução de emissões de carbono 

↗ Energia proveniente de fontes 
renováveis 

+ Simples 
↗ Solução de mobilidade adequada 

a cada necessidade 

↗ Todos os custos com mobilidade 
numa única fatura 



EMPRESA 



EMPRESA 

DIAGNÓSTICOS 
DE FROTA 

•  Análise das rotinas diárias 
de mobilidade 

•  Seleção dos veículos 
passíveis de serem 
convertidos em VE´s 

•  Análise das necessidades  
de carregamento 

•  Avaliação do local para 
a instalação de pontos 
de carregamento 

SOLUÇÕES 
DE MOBILIDADE 

PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS E 
PRIVADAS 

DIAGNÓSTICOS 
DE MOBILIDADE 

MODELO DE NEGÓCIO 
FLEXÍVEL 

VANTAGENS 

+ Económico 
↗ Minimização da fatura 

da mobilidade 

↗ Energia incluída: sem risco 
de flutuações do preço 
do combustível 

+ Ecológico 
↗ Redução de emissões de carbono 

associadas à mobilidade 

↗ Energia proveniente de fontes 
renováveis 

↗ Responsabilidade Social 

+ Simples 
↗ Todos os custos com mobilidade 

numa única fatura 



SOLUÇÃO PARTILHADA 



SOLUÇÃO PARTILHADA 

OS MEUS KM’S + Plano de km’s, de acordo com as distâncias percorridas diariamente 

OS MEUS HORÁRIOS 

A MINHA SOLUÇÃO + Soluções personalizadas, adaptadas às necessidades específicas de 
cada utilizador 

+ Plano de horários, de acordo com a utilização real do veículo 

PARA CADA CLIENTE, A MELHOR SOLUÇÃO! 



SOLUÇÃO PARTILHADA 

SOLUÇÕES 
DE MOBILIDADE 

PARTILHADA 

VANTAGENS 
+ Económico 
↗ Otimização da fatura 

da mobilidade – paga apenas km’s 

↗ Energia e todos os custos incluidos 

↗ Sem investimento 

+ Ecológico 
↗ Redução de emissões de carbono 

associadas à mobilidade 

↗ Energia proveniente de fontes 
renováveis 

↗ Responsabilidade Social 

+ Simples 

↗ Todos os custos com mobilidade 
numa única fatura 

↗ Conforto e facilidade de utilização 

EMPRESA 

•  Análise das rotinas diárias 
de mobilidade 

•  Análise das necessidades  
de carregamento 

•  Avaliação do local para 
a instalação de pontos 
de carregamento 

PARTICULAR 

MELHOR PREÇO POR 
KM DO MERCADO 




