Arranca o aluguer de carros CarAmigo em Portugal em
parceria com a Tranquilidade e a Europ Assistance
Um carro à sua disposição, sem desvantagens ou custos!
Lisboa, 11 de Maio de 2017 - Após um lançamento em versão suave no final de 2016, o
CarAmigo lançou oficialmente em Portugal os alugueres no seu serviço inovador de partilha de
carros: a partir de agora, os Portugueses proprietários de carros podem ganhar dinheiro ao
alugar o seu próprio carro em www.CarAmigo.pt e os locatários de todo o país ou até mesmo de
toda a Europa podem alugar os seus carros à distância de um clique.
O CarAmigo é uma startup com sede em Bruxelas que conecta os proprietários de carros com pessoas
que precisam de um carro por um determinado período de tempo. A plataforma já está em
funcionamento em vários países europeus e após alguns meses do seu lançamento inicial, perto de
250 carros particulares podem agora ser alugados através de www.CarAmigo.pt.
Normalmente os carros particulares são utilizados apenas 5% do tempo, possuir um carro está a
tornar-se cada vez mais caro devido aos custos relacionados com seguros, impostos, estacionamento,
entre outros, não contando com o custo de compra do mesmo.
O CarAmigo oferece uma alternativa para isso! A empresa baseia o seu modelo de negócios nos
princípios da economia da partilha, segundo os quais a propriedade leva à perda de recursos extras,
enquanto que partilhar bens com outros economizará dinheiro e transformará esses bens ociosos em
ativos. Além do impacto benéfico sobre as finanças pessoais e o ambiente, o CarAmigo oferece a
facilidade de alugar o carro de um amigo ou de um vizinho, num local conveniente e a preços
acessíveis.
"A nossa plataforma conecta os proprietários de veículos com vizinhos, amigos, familiares ou até
mesmo colegas de trabalho que precisam de um carro por um curto período de tempo", refere o
fundador Alex Gaschard. "Adicionalmente, com mais de 10 milhões de turistas a visitar Portugal todos
os anos, o CarAmigo dá a estes proprietários de carros a oportunidade de os alugar a esses turistas
usando uma interface simples e multilinguística".

Seguro, assistência e confiança!
O CarAmigo dá ao proprietário a oportunidade de recuperar algumas das despesas do seu carro, sem
qualquer preocupação, uma vez que o CarAmigo criou um sistema completo de garantias para
proteger todas as transações:
1. Seguro Automóvel: O CarAmigo e a Tranquilidade, uma das mais inovadoras seguradoras de
Portugal, assinaram uma parceria que garante que cada carro alugado está automaticamente
seguro, contra terceiros e danos próprios
2. Assistência: para além do seguro, todos os carros alugados nesta plataforma beneficiam de
assistência em viagem 24 horas por dia, todos os dias da semana. A assistência é válida em
todo o território de Portugal e Espanha, em parceira com a Europ Assistance.
3. Confiança e segurança: para reforçar ainda mais o aspeto seguro do CarAmigo, as seguintes
medidas de confiança e segurança foram implementadas:







Verificação de todos os locatários: cada locatário que se registar no CarAmigo é
submetido a uma verificação minuciosa do perfil: identificação, endereço, telefone,
carta de condução, etc. Todos os dados serão confirmados e nenhum aluguer pode
ocorrer até que a fiscalização de toda a informação esteja concluída.
Avaliação e comentários: para além das verificações feitas no momento do registo, a
cada locatário é dada uma classificação de 1 a 5 após cada transação. Os proprietários
dos veículos podem, pois, verificar com toda a facilidade a confiabilidade de um
locatário antes de aceitar uma reserva.
Pagamento seguro: é impossível um utilizador alugar um carro sem ter feito o prépagamento. E se o aluguer é pré-pago, isto significa que também está segurado.

Os clientes da Tranquilidade que pretendam disponibilizar o seu carro no CarAmigo beneficiam de
vantagens especiais.
CarAmigo, instruções de uso
 O João é dono de um carro, o qual regista gratuitamente na plataforma CarAmigo
 A Ana não possui um carro, mas na próxima semana precisará de um carro por alguns dias
 A Ana inicia a busca de um carro que satisfaça as suas necessidades (o carro do João!) em
www.CarAmigo.pt. Envia um pedido de reserva ao João através do site e o João aceita o
pedido (ou não)
 O João e a Ana encontram-se no dia D para a entrega das chaves e para uma verificação final
(estado do carro, documentos do carro e identificação...)
 E em seguida ela faz-se à estrada! A partir desse dia, o seguro contra terceiros e danos
próprios da Tranquilidade e a assistência em viagem 24/7 prestada pela Europ Assistance
começam a cobrir o aluguer durante toda a sua duração
Sobre o CarAmigo
CarAmigo é uma plataforma de partilha de carros que conecta os proprietários de carros com pessoas
que precisam de um carro: graças ao CarAmigo, um proprietário pode facilmente recuperar algumas
das suas despesas ao alugar o seu próprio carro, sem preocupações já que o CarAmigo verifica todos
os condutores e fornece um seguro contra terceiros e danos próprios.
Um condutor que precise de um carro pode escolher o que necessita, onde e quando quiser, de forma
tranquila já que todos os carros beneficiam de uma assistência em viagem 24/7.
Veja como o CarAmigo funciona neste vídeo, registe-se gratuitamente em CarAmigo.pt e faça-se à
estrada!
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