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 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 165 cv 
o Volume compartimento carga: 15 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: furgão de mercadorias 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Travões de disco dianteiros e traseiros 
o Porta lateral direita deslizante em chapa 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
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o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 
(sistema de apoio nas subidas) 

o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
 

 Alterações estruturais do veículo - Exterior: 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros 
de cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

o Dispor de meios para acesso por pessoas com 
mobilidade reduzida 

o Na porta de acesso lateral, tem de ser instalado um 
degrau elétrico deslizante sob a porta de acesso 
lateral, com 70 centímetros 

 

 Acabamentos: 
o Os materiais a utilizar (forras, pavimento, 

equipamento) terão de ser em material lavável, de 
fácil manutenção e elevado grau de resistência 

o Forro do chão em MDF hidrófugo, revestido com 
pavimento vinílico, anti estático, antiderrapante e 
impermeável 

o Divisória de separação da cabine de condução 
forrada com painel em MDF hidrófugo pintado, 
salvaguardando o acesso à zona de atendimento 
lateral e traseiro 

o Forra das colunas traseira e lateral junto da porta de 
correr em napa 

 

 Mobiliário: 
o Uma estante com mesa incorporada no gabinete de 

atendimento 
o Armário para arrumos por cima do gabinete 
o Uma cadeira tipo escritório regulável em altura 
o Duas cadeiras dobráveis em polipropileno 
o Todo o mobiliário será realizado em material 

resistente de cor clara 
 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com interruptor diferencial e 

disjuntores para cada circuito 
o Iluminação com 3 luminárias LED 
o Mínimo de 6 tomadas de rede elétrica e rede 

informática do tipo Legrand ou equivalente 
o Tomada exterior impermeável, para conexão à rede 

pública 230V 
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o Chicote de conexão de 5m, com diâmetro por fio 
condutor de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de ar condicionado de funcionamento a 

12V (frio e calor) com evaporador instalado no 
compartimento traseiro 

o Uma claraboia de tejadilho em cada um dos 
gabinetes, para facilitar o arejamento e a passagem 
de luz natural, com estores de proteção solar e rede 
mosquiteira 

o Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 Homologação/Legalização: 
o Elaboração e entrega nas instituições competentes 

(IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.) 
do processo de homologação do veículo 
transformado, incluindo o desenho técnico, a 
memoria descritiva, termo de responsabilidade, e o 
pagamento dos emolumentos 

 

 Equipamentos opcionais: 
o Sensor de Estacionamento com câmara 
o Inversor de corrente de 12V para 230V - 1500W - 

carregador e 2ª bateria 
o Ficha exterior elétrica ejetável 
o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 

Multifunções Laser e UPS) 
o Caracterização Exterior 
o Gerador Gasolina 2,5KW - insonorizado embutido 
o Serviço de Transporte da Viatura para as Regiões 

Autónomas 
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 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento com 
câmara 
 

450€ 

Inversor de corrente de 12V para 
230V - 1500W - carregador e 2ª 
bateria 
 

935€ 

Ficha exterior elétrica ejetável 
 

618€ 

Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 
4G, impressora P/B Multifunções 
Laser e UPS) 
 

1.412€ 

Caracterização Exterior 
 

750€ 

Gerador Gasolina 2,5KW - 
insonorizado embutido 
 

3.500€ 

Serviço de Transporte da Viatura 
para as Regiões Autónomas 

0€ 

 
 

 

 

 

 Preço s/IVA 44.378 € 
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