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13 cênt.
por apenas

/dia (IVA incluído)

Comfort home
Assistência para sua casa

CUIDAMOS DA SUA CASA

com todo o 
conforto
APROVEITE AINDA

Grandes descontos
em grande marcas 
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»Eletricidade »Estores »Fechaduras »Portas »Janelas 
»Montagem mobiliário (kit) »Torneiras »Vidros 
»Eletrodomésticos* e muito mais...
*excluem-se dos serviços prestados as reparações que envolvam micro-ondas, placas 
vitrocerâmicas e pequenos eletrodomésticos em geral.

Todo o conforto de uma assistência 
profissional para sua casa
O Serviço Comfort Home disponibiliza, aos clientes de eletricidade e gás natural 
da Galp, um leque de profissionais especializados para solucionar problemas que 
possam surgir em sua casa 24h por dia, 365 dias por ano.

Adira já › 808 507 500 (das 9h às 21h, dias úteis)
galpon@galpenergia.com | www.galpcomfort.pt

Em todas as situações:
» Deslocação em menos
   de 3 horas;
» Oferta sempre das primeiras
   2 horas de mão de obra.

Acresce em caso de urgência:
» Deslocação e orçamentos gratuitos;
» 2 anos de garantia para todos os
   serviços prestados;
» Oferta 2 horas de mão de obra
   gratuita nos 2 primeiros meses de 
contrato;
» Preços de mão de obra competitivos. 

36,90€ (IVA incluído)
(08:00 - 20:00h)                                   

46,74€ (IVA incluído)
(dias úteis das 20h-8h, fim de semana e feriados )                                   

Para além da assistência casa, os serviços Comfort Home incluem descontos 
até 35% em grandes marcas de bricolage, tintas, ferramentas elétricas, 
alarmes, mobiliário de cozinha e janelas. Mais uma vantagem para usufruir 
sempre que quiser, quando quiser e sem qualquer custo adicional.

AO CONFORTO DOS NOSSOS SERVIÇOS,

juntámos descontos
em grandes marcas
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