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Assunto: Projecto Ultimate Cell para viaturas pesadas. 
 

Exmo(s). Senhor(es). 
 

Em resposta à vossa consulta acima referenciada, que muito agradecemos, submetemos à vossa apreciação 
a nossa melhor oferta, para o eventual fornecimento de material de acordo com as seguintes condições 
comerciais: 
 

Designação: Ultimate Cell UCTE V3.0 p/viatura com consumo entre 18 e 26 Litros/100 km 
Quant. Características Preço Un. € Desc.% Preço Total € 

1UN Caixa de protecção com 3 Un UCTE v3.0 1.344,13  1.070,19 

1UN Trabalhos de deslocação e montagem  120,00  120,00 

Total 1.190,19 
 

Preços: Líquidos, I.V.A. não incluído á taxa em vigor.  

Prazo de entrega: 2 a 3 semanas a partir da data de encomenda. 

Condições de pagamento: Pronto pagamento após montagem e emissão de factura ou Renting. 
 

Possibilidade de fornecimento do conjunto com contrato de Locação (Renting) – Prazo de 12 a 60 meses. 
 
 Principais vantagens e benefícios associados ao renting: 

• Sem entrada inicial - A empresa pode ter acesso aos equipamentos pretendidos sem necessidade 
de efectuar qualquer tipo de entrada; 

• Custo 100% dedutível - Todas as despesas com as rendas são dedutíveis como custos operacionais 
da empresa; 

• Mantém a liquidez - Manutenção da liquidez e linhas de crédito convencionais. Anula a 
descapitalização da empresa e não afecta o endividamento perante a banca; 

• Planeamento - Prestações regulares com pagamentos fáceis de planear. Rendas fixas até ao final 
do contrato, as prestações ocorrem em paralelo com o uso do equipamento; 

• Sem imobilizado - Sem custos de imobilização. O imobilizado fica registado no activo do parceiro 
financeiro, reduzindo desta forma custos de imobilização. 

 
Financiamento na hora, simples e sem complicações. 
 

Com os nossos melhores cumprimentos: 

 
      Guilherme Santos 
      geral@ecoenergia21.pt 
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