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Scooters Watt   
Elétricas. Sustentáveis.  Sem 
emissões. Sem ruído.  
Mobilidade inteligente.

As scooters e motas da Watt apoiam pessoas e empresas no caminho  da 
mobilidade flexível, económica e voltada para o futuro.

As nossas motas elétricas são tecnicamente avançadas e ajudam quem quer  
rumar em direção à mobilidade inteligente.

O que te move?
Dá o passo em mobilidade elétrica com a Watt.
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Quem Somos
A WATT –Electric Moving comercializa motas e scooters elétricas e sustentáveis, sem emissão de  CO², 
que não abdicam do estilo e da mais atual tecnologia. Todos os nossos veículos são 100%  elétricos, 
apresentam um custo de utilização económico, manutenção reduzida e são amigos do  ambiente, 
tornando-se na opção atual mais inteligente para as deslocaçõesurbanas.

Somos representantes exclusivos da marca francesa 2Twenty, da marca holandesa BTC, a  
segunda maior operadora no Benelux, e ainda concessionário oficial Super Soco eEcooter.

Pioneiros
Esta primeira loja, exclusivamente dedicada à comercialização de motas elétricas, pretende  
tornar-se o go to spot de quem procura opções mais inteligentes para a condução urbana.

As nossas motos elétricas, apresentam uma combinação perfeita entre design, performance e  
responsabilidade ambiental, com custos de utilização verdadeiramente económicos: carregar  a 
bateria de uma mota Watt custa o preço de um café e pode atingir uma poupança de cerca  de 
500€/ano, quando comparada com modelos de combustão.

A Watt pretende partilhar as estradas de Portugal com cada vez mais veículos elétricos ehíbridos,  com 
o objetivo de reduzir os níveis de poluição nas cidades e as preocupações doscondutores.

Com uma moto WATT não há custos elevados de manutenção ou abastecimento, nem  
dependência de locais de carregamento escassos, pois todas as baterias dos nossos modelos  são de 
lítio e amovíveis, podendo ser comodamente carregadas em qualquer tomada elétrica  comum, 
em casa ou no escritório.

Usufrua do incentivo
governamental de 20% 

do valor do veículo, até €400

Conheça o incentivo governamental
no valor de 20% do valor do veículo, até €400  

para as primeiras 250 solicitações de 2019.



PVP / IVAIncluído

Ecooter by Watt
P.V.P.Desde CampanhaEspecial

€2690* €2555*
IVA Incluído

A Ecooter é a combinação perfeita de inovação, alto desempenho e design sofisticado, com  
acabamentos de alta qualidade. Esta Smart Scooter é ágil, rápida (vai dos 0-aos 45 km em 4.5  seg.) e 
a sua eficiente autonomia de 77KM foi projetada para deslocações urbanas curtas e  médias, sem 
preocupações, com um preço imbatível.

Autonomia
55 a 77 

km

Velocidade
45
km/h

Motor
3000

W

Tempo decarga
6/7 h

Carrega abateria  
em casa ou no  

escritório

Carrega abateria  
diretamente

na scotter

Bateria
LG Litio  

60 v / 32
Ah

Cores

Equivalente  
a 50cc

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €200



BTC e-Cruise
P.V.P. Desde

€2890*
IVA Incluído

A BTC é uma fabricante holandesa de scooters pertencente ao Internacional Mobility Group.  Tem 
vários anos de experiência acumulado no mercado das duas rodas e detém 22% de quota  de 
mercado na Holanda.

A BTC e-Cruise propõe um estilo “Vintage” de sucesso com um sistema elétrico altamente  sofisticado. 
O principal objetivo dos fabricantes foi dotar esta scooter de um sistema prático de  carga elétrica, 
suportado por uma bateria removível.

Autonomia
60 km

Velocidade
45 km/h

Motor
Bosch
3000 W

Tempo decarga
6 h

Carrega abateria  
em casa ou no  

escritório

Carrega abateria  
diretamente

na scotter

Bateria
LG Lítio  60 v /

28 Ah

Cores

Equivalente  
a 50cc

CampanhaEspecial

€2745*
PVP / IVAIncluído

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €200



Ecooter 2 by
Watt
Pré venda
Esta scooter é a irmã adulta da E1. Oferece mais espaço e conforto para o condutor e um  
segundo passageiro. Sob o assento, esta scooter oferece a opção de uma bateria adicional.  
Graças à sua recuperação inteligente de energia, pode atingir um alcance até 200km.

Vamos receber os primeiros veículos em junho com um preço muito acessível. Reserva já uma  das 
primeiras E2 a chegar a Portugal, mediante o pagamento de um sinal de€200.

Autonomia
100-150 km

Velocidade
70

km/h

Motor
4200

W

Tempo decarga
6 h

Carrega abateria  
em casa ou no  

escritório

Carrega abateria  
diretamente

na scotter

Bateria
LG Lítio  

60 v / 28
Ah

Cores

Equivalente  

a  125 CC

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €200



2 Twenty
O eterno
clássico
P.V.P. Desde

€2990*
IVA Incluído

A marca 2Twenty nasceu em França em 2016 com o desejo de democratizar scooters elétricas  para 
todos. O objetivo é fazer belas scooters retro, com preços justos.

Este nostálgico modelo da 2Twenty combina um look retro com a mais recente tecnologia e  
garante uma experiência de condução silenciosa e cheia de estilo.

Autonomia
50 km

Velocidade
45

km/h

Motor  
Bosch  
2900

W

Tempo decarga
6 h

Carrega abateria  
em casa ou no  

escritório

Carrega abateria  
diretamente

na scotter

Bateria
LG Lítio  

75 v / 20
Ah

Cores

Equivalente
a 50cc

CampanhaEspecial

€2840*
PVP / IVAIncluído

* Acresce despesas de legalização e registo no valor de €200



H Hospital
CUFDescobertas

O nosso stand no Parque das Nações 



Vem fazer parte da  
revolução elétrica

wattmoving.pt

21 896 0007 | 91 8853000

info@wattmoving.pt

R. das Musas, 11A, 1990-169 Lisboa  
Parque das Nações

mailto:info@wattmoving.pt

