
TUDO O QUE PRECISA SABER SE PENSA COMPRAR UM 
VEICULO ELÉTRICO
Quando pensamos mudar para um veiculo elétrico surgem várias questões e incertezas. Onde posso 
carregar o meu veiculo? Como posso carregar? Quanto tempo demora? Vou ter de comprar vários 
equipamentos?
Para responder a essas questões, preparámos um pequeno resumo dos principais pontos a ter em 
consideração:

Cabo de Carregamento:

São um dos acessórios fundamentais para conseguir carregador o seu veículo elétrico em qualquer 
lugar. Os cabos de carregamento permitem que a energia passe do posto de carregamento para a 
bateria da viatura, e são normalmente utilizados para carregar nos postos públicos de carregamento 
da Mobi.E. Através destes cabos é possível carregar qualquer veículo 100% elétrico ou híbrido 
plug-in, no entanto deve ter-se em consideração a conexão ao veículo – Tipo 1 ou Tipo 2.

Estação de Carregamento em casa (Wallbox)

Ter a sua própria estação de carregamento em casa é a forma mais rápida, segura e económica de 
carregar o seu veiculo elétrico em casa.
Sem ter de estar à espera e correr o risco de �car sem bateria, com uma estação de carregamento em 
casa apenas carrega em função das suas necessidades de mobilidade e até 10x mais rápido (depend-
endo do modelo do carro) com a estação de carga apropriada. 
Estes equipamentos, quando instalados por um pro�ssional e com as proteções apropriadas, são a 
forma mais segura de carregar o seu veículo.

Soluções de Carregamento Portátil

Os carregadores portáteis para veículos elétricos sã  uma das tecnologia de carregamento mais 
inovadoras para a mobilidade elétrica. .
Permitem carregar o seu veículo em qualquer lugar, a qualquer altura, tendo a possibilidade de variar 
a intensidade consoante a corrente existente nas diversas instalações elétricas!
 É um equipamentos extremamente útil, fácil de transportar para as diferentes situações do dia-dia e 
e�caz em todos os momentos. 


