Instituto Superior Técnico (IST)
Proposta bonificada

Março 2016

PROPOSTA DE VALOR EXCLUSIVA PARA COLABORADORES E ASSOCIADOS DO IST

Até 42% + 10%
DESCONTOS

nos termos fixos da eletricidade e gás natural

Certificação e Auditoria Energética

Os descontos da eletricidade e/ou gás natural variam em função do plano que venha a ser contratado:

Descontos válidos em Portugal Continental, para tarifas simples e bi-horária até 20,7kVA na eletricidade e consumos até 10.000m3/ano no Gás Natural.
Descontos no termo fixo (não inclui a taxa de exploração da DGEG, a contribuição audiovisual e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade) e válidos por 12 meses a partir da data de ativação do contrato.
Campanha válida para adesões até 30 de Abril de 2016.
Os descontos com Serviço Comfort pressupõem adesão ao ComfortHome ou ComfortCare.

SERVIÇOS GALP COMFORT

3,90 /mês
O serviço Comfort Home disponibiliza aos Clientes de eletricidade e gás natural da Galp Energia um leque de profissionais especializados para
solucionar problemas que possam surgir nas suas casas 24h por dia, 365 dias por ano:
Canalização » Eletricidade » Carpintaria » Bricolage » Reparação de eletrodomésticos » Pintura » Vidros » e muito mais

5,90 /mês
Este serviço assegura assistência à instalação de gás e respetivos equipamentos. Garante a resolução rápida de situações de gás interrompido e
inclui a oferta de um detetor de monóxido de carbono.

SERVIÇO DE AUDITORIA ENERGÉTICA

O serviço da Galp Energia inclui:

10% desconto
para colaboradores e associados do IST

Marcação imediata da visita, após recepção do pedido do Cliente;
Deslocação gratuita à morada do Cliente, para a realização do diagnóstico à situação atual do imóvel;
Diagnóstico à potência contratada, que poderá permitir poupanças imediatas sem qualquer investimento;
Avaliação do potencial de instalação de energias renováveis e caracterização térmica da habitação;
Entrega de um relatório que inclui a caracterização da situação atual do imóvel e uma sugestão detalhada de medidas de
eficiência energética que poderão ser implementadas;
Linha telefónica, disponível 24h por dia, para aconselhamento sobre equipamentos e apoio na implementação das medidas de
eficiência energética identificadas no relatório.
O serviço poderá ser solicitado através do 808 277 277 ou galpcomfort@galpenergia.com

SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA

Para comprar, vender ou alugar um imóvel, é obrigatória a apresentação do respetivo
certificado energético.

10% desconto
para colaboradores e associados do IST

A Galp Energia disponibiliza um serviço simples, rápido e de qualidade a todos os Clientes domésticos que necessitem obter um
certificado energético.
O Serviço Galp Energia inclui:
Gestão de todo processo desde o pedido do Cliente até a emissão do certificado, que tem a validade de 10 anos;
Marcação da visita ao imóvel em menos de 24h e a entrega do certificado até 72h, após a visita e entrega dos documentos
necessários;
Uma equipa de técnicos experientes, altamente qualificados e providos da tecnologia adequada à prestação de um serviço de
excelência;
Linha de apoio, 24h dia, 365 dias por ano.
O serviço poderá ser solicitado através do 808 277 277 ou galpcomfort@galpenergia.com

PROCESSO DE ADESÃO

Para beneficiar destes descontos, os Clientes devem enviar um e-mail, para o endereço parceiros.galpon@galpenergia.com, com
cópia da fatura de eletricidade e gás natural (se aplicável).
Cada Cliente receberá, caso solicite, uma simulação de poupança personalizada e uma sugestão de qual o plano que mais se adequa
ao seu perfil de consumo. Após o Cliente confirmar a intenção de adesão a Galp trata de tudo, de forma fácil, sem custos e sem
interrupções de fornecimento.
Os colaboradores e associados do IST poderão também efetuar a sua adesão através da linha 808 507 500, nos dias úteis, das 09h às
21h.

www.galpenergia.com

