
Wallbox, novo parceiro da Hyundai Motor 
Deutschland GmbH para sistemas de E-mobilidade

A Hyundai Motor Deutschland GmbH estabeleceu uma parceria com a Wa-
llbox para facilitar a passagem de veículos com motor de combustão para 
veículos elétricos aos seus clientes e, assim, entrar na nova era da mobilida-
de elétrica.

ESTUDO DO CASO



O Desafio

A solução

A Hyundai busca o objetivo da Neutralidade Climática e planeia parar de vender veículos com motores 
de combustão na Europa até 2035. A Hyundai e a Wallbox trabalham em conjunto para um futuro 
sem emissões, permitindo que os concessionários Hyundai ofereçam carregadores Wallbox aos seus 
clientes.

Para isso, os revendedores Hyundai precisam de informação e formação sobre o funcionamento dos 
carregadores e as vantagens para os utilizadores e proprietários desta tecnologia inovadora.

A Hyundai coloca grande ênfase na 
sustentabilidade e está atualmente a trabalhar 
numa estratégia multidimensional integrada para 
alcançar a Neutralidade Climática, que se baseia 
em três pilares: Mobilidade Limpa, Plataformas de 
última geração e Energia Verde.

Os concessionários Hyundai terão maquetes 
Wallbox integradas numa parede eletrónica nos 
seus showrooms, de modo a gerar interesse e 
procura do cliente.

O Pulsar Plus da Wallbox torna a experiência de 
carregamento muito simples. Tem um cabo de 
carregamento integrado e até 22 kW de potência, 
Wi-Fi e proteção contra derrames CC e está 
disponível para balanceamento de carga local. Os 
carregadores Wallbox funcionam simplesmente 
com o sistema “Ligar e Carregar”. Os utilizadores 
não têm de se preocupar com mais nada.

Who is Hyundai? Quem é a Hyundai?
A Hyundai Motor Company é um fabricante de 
automóveis sul-coreano fundado em 1967 por 
Chung Ju-Yung. Desde 1991 que a empresa 
também vende veículos na Alemanha. Entretanto, a 
Hyundai Motor Germany tornou-se no importador 
asiático de automóveis com maior sucesso na 
Alemanha.

Quando pensa na Hyundai, pensa imediatamente 
num design atraente, em qualidade, condução 
de alto nível, inovação e sistemas de condução 
alternativos.

A Hyundai orienta-se por valores fundamentais 
da empresa e pela responsabilidade para com a 
sociedade. A empresa não quer ser vista apenas 
como uma empresa inovadora na produção de 
automóveis, mas também como um parceiro fiável 
para os seus clientes.

Veículo Elétrico Hyundai IONIQ 5 
com carregador Wallbox.

“Ao cooperar com os carre-
gadores Wallbox, a Hyundai 
conseguiu oferecer soluções 
de carregamento de última 
geração que atendem às ne-
cessidades dos clientes.” O Pulsar Plus da Wallbox possui o logótipo da Hyundai.



A Hyundai é pioneira no âmbito da mobilidade 
com zero emissões e oferece uma das gama 
mais amplas de produtos eletrificados no 
mercado. Por este motivo, os clientes da 
Hyundai requerem uma utilização fácil e 
soluções de carregamento sem complicações, 
de forma a que possam conduzir para casa, 
ligar o carro para que esteja totalmente 
carregado na manhã seguinte. É com esta 
facilidade que se deve integrar a mobilidade 
elétrica na vida diária dos clientes da Hyundai.

“Ao cooperar com os carregadores Wallbox, 
a Hyundai conseguiu oferecer soluções de 
carregamento de última geração que atendem 
às necessidades dos clientes. [e que podem 
ser facilmente encomendadas online].” - 
Thomas Kiwus, Chefe do Departamento de 
Peças e Acessórios.

Os vários produtos Wallbox complementam 
a visão da Hyundai para o futuro, oferecendo 

Obtenha mais informações 
sobre a Wallbox em wallbox.com

Obtenha mais informações sobre a Hyundai em 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Concessionário Hyundai com 
IONIQ 5 EV em exposição.

O Resultado
pacotes de instalação sem preocupações. A 
equipa de instalação formada e certificada 
monta o carregador em casa do cliente e 
responde a quaisquer perguntas.

E com os planos de crescimento da 
Wallbox, em breve haverá mais estações 
de carregamento público que são seguros, 
modernos, rápidos fáceis de usar e acessíveis 
aos condutores da Hyundai. Juntos, a Hyundai 
e a Wallbox procuram novas e melhores 
soluções de mobilidade, incluindo estilos de 
vida mais ecológicos, em linha com a visão da 
empresa de “Progresso para a Humanidade.” 
Esta é uma abordagem no caminho para um 
futuro neutro para a empresa e mostra o que é 
possível.

https://www.wallbox.com/

