A fatura
de eletricidade
não se reduz
sozinha.
Peça já uma simulação,
ligue 808 500 520.

Condomínios
Mudar para Galp não custa nada:
• Sem custos, interrupções ou mudança de contador
• Desconto até 22% na eletricidade
• Desconto de 15% na manutenção dos elevadores
• Oferta Deslocações Extra Contrato
(Ex: deslocações imprevistas para recolha chaves no poço do elevador)

Líder na satisfação do Cliente
no setor da eletricidade
pelo 4º ano consecutivo

O desconto incide sobre o termo de energia do preço de referência Galp e varia de acordo com o nível
de tensão e potência contratada. Oferta válida para novos contratos de eletricidade celebrados até
31/3/2017, em BTN, BTE e MT até 500 MWh/ano, em Portugal Continental. Não acumulável com
outras promoções em vigor. O que precisa para aderir: ata de tomada de posse com nomeação do(s)
representante(s) legais, cópia do cartão de cidadão dos representantes legais e cópia da última
fatura de eletricidade.

Eletricidade

Até 22% de desconto
Saiba quanto pode poupar.
Peça já uma simulação grátis e sem compromisso.
Basta enviar cópia da última fatura de energia (frente e verso).

• Linha telefónica: 808 500 520
• Email: negocios.gaspower@galp.com

Elevadores

Desconto

15%
Desconto

Os condomínios com contrato Galp, beneficiam de descontos na manutenção de elevadores.

15%

A thyssenkrupp Elevadores é um dos principais fornecedores de serviços de manutenção e assistência técnica a
elevadores, com uma equipa de técnicos altamente qualificados, suportados por uma rede de delegações e centros
de competência internacionais.
Oferta válida para qualquer marca de elevadores.

• Desconto sobre o atual contrato de manutenção
de elevadores (Válido para qualquer
marca/fornecedor).
• Desconto no pack de iluminação LED do elevador:
Substituição da iluminação de cabine
por iluminação LED, promovendo uma poupança
energética entre 60% a 85%, com um período
de retorno estimado entre 8 a 12 meses.
• Oferta de deslocações imprevistas fora do âmbito
do contrato. Ex: Recolha de chaves no poço
do elevador.

Peça já uma simulação grátis e saiba quanto pode poupar.
Basta digitalizar uma fatura recente do seu prestador de serviço de manutenção de elevadores e enviar para
pos-venda@thyssenkrupp.com ou ligar para o 214 308 130 (dias úteis das 9h às 18h).
O desconto para novos clientes thyssenkrupp Elevadores é calculado sobre o valor do contrato de manutenção simples dos elevadores do atual
prestador de serviços do condomínio. Para atuais clientes ThyssenKrupp Elevadores o desconto é calculado sobre o valor do contrato de manutenção
simples e convertido em crédito para peças ou reparações. Oferta válida para adesões até 31/03/2017. Não acumulável com outras promoções ou
outros benefícios contratuais em vigor.

Contactos thyssenkrupp Elevadores S.A.
Tel.: 214 308 130 (dias úteis das 9h às 18h) | Fax: 214 308 227 | Email: pos-venda@thyssenkrupp.com
Rua das Indústrias, 16 - Massamá - 2749-505 Queluz
www.thyssenkrupp-elevadores.pt

galp.com

