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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 Tipo de caixa de velocidades: caixa manual de 6 

velocidades 
o Travões (dianteiros: discos ventilados / traseiros: 

discos) 
o Porta lateral direita deslizante com janela 
o Airbag frontal do condutor 
o Banco de passageiro duplo 
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o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
o Fecho centralizado com comando 
o Portas traseiras em chapa 
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: 
o Preparação e instalação de estrutura de reforço à 

carroçaria 
o Abertura de zonas de abastecimento de combustível e 

entrada de corrente lateral 
o Paredes laterais e teto, com isolamento térmico e 

acústico 
o Revestimento interior das paredes laterais e teto em 

fibra de vidro de cor clara 
o Forro do chão em MDF hidrófugo de 12mm, revestido 

com pavimento tipo hospitalar, em PVC com 2mm de 
espessura, antiestático, antiderrapante e 
impermeável 

o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 
lateral direita e outro na lateral esquerda da viatura de 
modo a criar um espaço de sombra (dimensões 
médias: comprimento de 3,0m e projeção de 2,2m) 

o Acesso a utentes com mobilidade reduzida, 
devidamente homologado: Rampa manual bipartida 
aplicada no portão lateral em alumínio para acesso de 
utentes em cadeira de rodas 

o Janela de comunicação entra cabine de condução e 
célula traseira 

o Duas persianas com chave, uma em cada lateral da 
viatura para proteção dos televisores 

 

 Mobiliário: 
o Divisória de separação fixa entre gabinetes, com porta 

de correr 
o Mobiliário diverso para Sala de 

Atendimento/Multimédia 
o Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos 
 

 Sala de Atendimento/Multimédia (sala dianteira): 
o Sofá em formato “L” com sistema de arrumos na base. 

Assentos e suporte/apoio lombar do sofá revestidos a 
napa lavável e de características antifúngicas 

o Acesso pela porta lateral deslizante 
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o Armário superior na lateral esquerda, com portas do 
tipo basculante 

o Arrumo sobre a cabine de condução, com porta do 
tipo basculante 

o Suporte rotativo para fixação do Ecrã TV interior 
o Suportes diversos em acrílico translucido, aplicados 

na parte lateral direita, para fixação das brochuras, 
panfletos informativos, catálogos, etc 

 

 Gabinete de Tratamentos/Cuidados Básicos: 
o Fabrico e acoplagem na lateral esquerda, de módulo 

de secretária com gavetas, possuindo a mesma 
integração para informática 

o Banco rodado 
o Cadeira/marquesa com apoio de braço e apoia pés, 

para tratamentos básicos 
o Armário superior esquerdo com separadores nas 

prateleiras e portas e acomodação para frigorífico 
médico 

o Contentor para cortantes 
o Armário superior com portas em acrílico do tipo 

deslizante 
o Banco individual de assento revestido a napa e apoio 

lombar 
o Fabrico e instalação de módulo de lavatório com 

bomba de água e respetiva torneira de acionamento 
por pedal 

o Balde em inox com tampa acionada com pedal 
 

 Instalação Elétrica: 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Fornecimento e montagem de tomada exterior 230V 

impermeável, para conexão à rede pública, e extensão 
de 5 m, com enrolador, com diâmetro por fio condutor 
de 2,5 mm, com suporte de 16 A 

o Instalação de lâmpadas transistorizadas de forma a 
iluminar ambas as salas 

o Instalação mínima de 6 tomadas de 230V internas e 
interruptores de iluminação 

o Iluminação de perímetro exterior (4 Focos LED de 
iluminação de área exterior na lateral esquerda, com 
550 Lumens cada / 2 Focos LED de iluminação de área 
exterior na traseira, com 550 Lumens cada) 

o Acoplagem de todo o material elétrico necessário ao 
bom funcionamento da viatura e de apoio a todo o 
equipamento da viatura 
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 Equipamentos auxiliares: 
o Ar Condicionado na célula sanitária de funcionamento 

independente do equipamento de AC existente na 
cabine de condução 

o Duas claraboias 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 Sistema de refrigeração para fármacos (frigorífico 
médico de 7L) encastrado no armário superior 
esquerdo 

o Extintor de pó químico ABC de 6kg 
 

 Equipamento Multimédia: 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Fornecimento e instalação de leitor de DVD´s 
o Instalação de cabo HDMI para ligação aos televisores 
o Um televisor LED com ecrã de 32” e sistema de 

fixação do ecrã para difusão de filmes no interior da 
unidade 

o Dois televisores LED com ecrã de 40” e sistema de 
fixação dos mesmos para difusão de filmes/informação 
no exterior da unidade 

o Colunas de som para projeção no exterior 
 

 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 Sensor de Estacionamento com câmara 
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 59.573 € 
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