
TomTom

Se pretende reduzir os custos, quer em termos financeiros como 
ambientais, relativos ao consumo de combustível e à manutenção 
do veículo, precisa dos conhecimentos certos para tomar decisões 
mais inteligentes. O TomTom ecoPLUS™ disponibiliza-lhe esses 
conhecimentos.

O TomTom ecoPLUS™ é uma forma fácil e eficaz de recolher dados 

importantes sobre o veículo. Fornece-lhe relatórios em tempo real sobre 

o consumo de combustível, emissões de CO2 e códigos de diagnóstico de 

anomalias. Assim poderá tomar medidas imediatas e decisivas.

Destaques
• Obtenha uma visão geral clara do consumo de combustível da sua frota

• Ofereça todas as condições aos condutores para que adotem um estilo de   

 condução mais eficiente

• Reduza os custos de manutenção e de combustível através da monitorização do   

 estado dos seus veículos

• Impressione os clientes ao demonstrar a sua abordagem ecológica 

Como funciona
O equipamento TomTom ecoPLUS é pequeno, fácil de instalar e adapta-se a 

qualquer veículo com uma porta OBD-II. Em ligação com um equipamento de 

seguimento de veículos TomTom LINK, o ecoPLUS™ envia dados exaustivos 

sobre a condução e o veículo para o seu sistema TomTom WEBFLEET®. 



Principais benefícios
O TomTom ecoPLUS™ fornece-lhe os conhecimentos certos para que possa 

dirigir uma frota mais ecológica, mais segura e mais eficiente.

Saiba como reduzir o consumo de combustível
…e sua pegada de carbono.

• Veja rapidamente todos os KPI relacionados com combustível

• Obtenha uma visão mais aprofundada sobre a eficiência de combustível

• Melhore a gestão de tarefas diárias

Aumente a eficiência
Ofereça todas as condições aos condutores para que gastem menos 

combustível.

• Promova um estilo de condução mais eficiente

• Incentive a eficiência com o Active Driver Feedback e as ecoStatistics

• Compare o desempenho dos condutores com as tendências através do   

 OptiDriveTM*

Veículos em melhores condições
Monitorize e reaja rapidamente a tarefas de manutenção programadas e a 

avisos de diagnóstico.

• Receba notificações sempre que os veículos apresentarem problemas

• Aumente a segurança dos condutores e evite danos maiores nos veículos

• Programe tarefas de manutenção de forma eficiente

Cumpra os objetivos de sustentabilidade
Controle e desenvolva a sua estratégia de sustentabilidade.

• Avalie o seu desempenho em termos de condução ecológica

• Saiba por que motivo está a desperdiçar combustível

• Desenvolva uma frota mais eficiente e ecológica

Saiba mais
Para mais informações sobre a gestão da sustentabilidade e o TomTom 

ecoPLUS™, contacte-nos através do número +351 210 333 440

*  As ecoStatistics do Active Driver Feedback estão disponíveis apenas em combinação com um TomTom LINK ou um TomTom PRO 
71XX/71XX TRUCK. Além disso, os números relativos ao combustível requerem um TomTom ecoPLUSTM.
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