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Exide Technologies é pioneira no lançamento do
Motor de busca para baterias com aplicação ao iPhone
Gennevilliers, France – 26 Janeiro 2012 – Exide Technologies (NASDAQ:
XIDE, www.exide.com), o líder global em soluções para o armazenamento de energia
eléctrica, é o primeiro na Europa a desenvolver e lançar o motor de busca para baterias
com aplicação no iPhone.

A aplicação do Motor de Busca de baterias da Exide Technologies (Exide Technologies
Battery Finder), está disponível para importação a partir do servidor da APP, proporcionando
um catálogo online para que os utilizadores possam encontrar a bateria de substituição mais
adequada ao seu veículo quer seja ligeiro e/ou comercial.

Os utilizadores podem selecionar a marca EXIDE, ou qualquer outra das principais marcas
Europeias do Grupo Exide, em função do país selecionado: CENTRA, DETA, FULMEN,
SONNAK e TUDOR. O Motor de Busca de baterias está disponível em 12 idiomas Europeus
e será actualizado a cada trimestre com novos dados e características.

Com a aplicação do Motor de Busca para baterias da Exide Technologies, o utilizador pode
selecionar a bateria correcta para o seu veículo, digitando qualquer uma das seguintes
informações do veículo: matrícula ou número de registo, marca e modelo do veículo, código
da bateria.

Depois de cada busca de bateria, o utilizador recebe informações úteis para o ajudar a
escolher a bateria adequada tendo em conta o uso e tipo do veículo. Tambem se incluem
informações tais como: especificações técnicas, imagens e possibilidades de montagem das
baterias.

“O lançamento por parte da Exide Technologies do novo Motor de Busca para baterias na
plataforma app marca uma revolução no uso de catálogos de aplicações diz Magnus Ohlsson
vice-presidente Comercial & Marketing Europeu para o Aftermarket da Exide. “Esta
inovação proporciona aos nossos clientes uma solução abrangente, ferramenta de fácil
utilização que tornará mais fácil o dia a dia dos nossos clientes. Com apenas alguns cliques,
eles podem encontrar a bateria certa para o seu veículo a qualquer hora, em qualquer lugar”,

O Motor de busca da Exide Technologies para a plataforma APP foi desenvolvido em
colaboração com o TecDoc, o lider no fornecimento de informação electrónica de peças de
reposição no mercado Europeu. Exide Technologies tenciona desenvolver a aplicação Motor
de busca de baterias para outras plataformas móveis nos próximos meses.

###
Sobre a Exide Technologies
A Exide Technologies, com operações em mais de 80 países, é um dos maiores produtores e recicladores de
baterias de chumbo-ácido a nível mundial. A companhia está dividida em 4 linhas globais de negócio Transportation Américas, Transportation Europa e Resto do Mundo, Energia Industrial Américas e Energia
Industrial Europa e Resto do Mundo – proporcionam uma gama abrangente de produtos para aramzenamento
energia eléctrica e de serviços para aplicações industrial e de transportation.
O mercado da transportation consiste nas aplicações auto e inclui, o primeiro equipamento, a reposição, camiões
heavy-duty, aplicações agrícolas e marítimas, e novas tecnologias para veículos híbridos e 42v. Os mercados
industriais incluem aplicações Estacionárias, cujo a aplicação é principalmente para redes tais como sistemas de

telecomunicações, utilidades eléctricas, vias-férreas, alimentação ininterrupta e foto voltaica (relacionada com
alimentação obtida por via solar) e aplicações para tracção eléctrica incluindo empilhadores, plataformas,
veículos para exploração mineira e outros veículos comerciais.
Estão disponíveis outras informações sobre a Exide, incluindo os seus resultados financeiros em
www.exide.com.

