
ONDE OS VEICULOS ELÉTRICOS SE SENTEM EM CASA



A EVolution, criada em 2016, é um centro especializado de

alta tecnologia para intervenção em veículos elétricos ,

cumprindo com as mais exigentes regras de segurança.

Utilizamos ferramentas e equipamentos especializados, que

garantem a melhor qualidade de serviço.

Este centro de assistência está habilitado a reparar, atualizar e

recondicionar motores e baterias para acomodar novas

tecnologias disponíveis no mercado, conferindo uma

extensão de vida aos veículos, recuperar e reparar células e

baterias, bem como atualizações dos sistemas de

carregamento e reciclagem de baterias antigas para sistemas

estacionários para utilização conjunta com painéis solares.



PROTOCOLO
ASSOCIAÇÃO ECOMOOD PORTUGAL



COMO FUNCIONA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EVOLUTION

É uma oficina especializada em veículos elétricos e diferencia-se de
uma oficina "normal" nos seguintes aspetos:

• A ferramenta utilizada tem que ser isolada e certificada para trabalhos
em tensão.
• A conceção do espaço exige áreas de trabalho mais amplas para
demarcar um perímetro de segurança que tem de ser vedado
enquanto decorre a intervenção.
• Os técnicos têm necessariamente que ter formação superior na área
eletrotécnica ou mecatrónica, e em algumas intervenções é exigida a
presença permanente de um responsável técnico por trabalhos em
alta-tensão.

No caso da EVolution vamos mais longe e fazemos a reparação de
baterias e do sistema elétrico de alta-tensão havendo a necessidade
de ter uma zona de trabalho quase laboratorial.

Para mais informações por favor consulte a página www.evolutionsbc.pt



VANTAGENS COMERCIAIS

Os associados da ecomood podem beneficiar de um *desconto de

10% em mão-de-obra, em todos os serviços que constam da nossa

oferta.

*Parceria válida até informação em contrário.
10%
desconto



REDE EVOLUTION
EVOLUTION

EVOLUTION SERVICE CENTER FEIJÓ-ALMADA
Estr. Algazarra 66, 2810-013 Feijó-Almada

E-mail: service.almada@evolutionsbc.pt

EVOLUTION SERVICE CENTER BATALHA
R. José de Sousa Ribeiro nº6, 2440-387 Batalha

E-mail: service.batalha@evolutionsbc.pt

SEDE - EVOLUTION SERVICE CENTER LISBOA

Rua Prof. Henrique Barros, 11 r/c 2685-338, Prior Velho, Loures

E-mail: hello@evolutionsbc.pt




