11/7/2019

30 DS 3 CROSSBACK
Emov aumenta frota e torna-se Free2Move Carsharing
A empresa de carsharing Emov chegou a Lisboa em abril de 2018 com uma frota de
veículos 100% elétricos. A Emov, adquirida pelo Grupo PSA em dezembro de 2018,
associou-se à Free2Move Carsharing, passando a designar-se Emov by Free2Move
Carsharing. A mudança introduz também alterações na frota da empresa, que passa a
integrar 30 automóveis DS 3 CROSSBACK.
Sobre a associação à Free2Move, em comunicado, a Emov esclarece que “integrando
plenamente a marca de mobilidade do grupo automóvel que lidera o mercado automóvel
português e que tem em curso uma ofensiva para simplificar a mobilidade de cidadãos e
empresas e converter-se no seu fornecedor de mobilidade de referência”.
Desta forma, os DS 3 CROSSBACK e os veículos elétricos Citroën C-Zero, bem como todos
os touchpoints ao alcance dos clientes, assumem uma nova imagem e identidade. O serviço
de carsharing presente em Lisboa e Madrid une-se agora à oferta já disponível em Paris
(França), Washington DC (Estados Unidos) e Wuhan (China).
A escolha do modelo DS 3 CROSSBACK advém da vontade da Free2Move de se adaptar
permanentemente à forma como os lisboetas se movem, oferecendo deste modo uma
solução para longos percursos e simplificando o seu dia-a-dia. Mantendo-se fiel ao seu
compromisso sustentável e de mudança das cidades, a marca disponibiliza um SUV urbano
trendy e high-tech, o DS 3 CROSSBACK, com um motor de nova geração que possibilita
baixos consumos e baixas emissões de CO2.
A Free2Move surgiu na sucessão do plano estratégico Push to Pass do Groupe PSA. O
objetivo: adaptar-se e dar resposta às novas necessidades de mobilidade e de
comportamentos, como são exemplo os veículos partilhados. Em comunicado, a empresa
esclarece que “20% dos europeus e dos norte-americanos e 30% dos chineses consideram
que o carsharing responde perfeitamente às suas necessidades de mobilidade”.
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