A fatura
de eletricidade
não se reduz
sozinha.
Adira já.
808 500 520 | negocios.gaspower@galp.com

HORECA

Hotéis, restaurantes e cafés

Mudar para Galp não custa nada:
• Sem custos, interrupções ou mudança de contador
• Até 22% de desconto na eletricidade
• Até 20% de desconto no gás natural
• Desconto até 8 cênt./litro no combustível

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

Até 22% de desconto sobre o consumo de energia (maior parcela da fatura)
Opte pelo Plano mais ajustado às suas necessidades
Planos
Base

descontos base na energia para contratos com várias formas de
pagamento ou faturação e sem fidelização.

Poupança

descontos superiores na energia para contratos com pagamento por
débito direto, fatura eletrónica e fidelização de 12 meses.

Pode optar por contratar apenas uma energia (eletricidade ou gás natural) ou duas energias (eletricidade e gás natural).
Consulte os descontos associados a cada plano no tarifário em vigor.
Os descontos da eletricidade e no gás natural incidem sobre os termos de energia e são calculados face aos preços de referência Galp. Os descontos
na eletricidade variam de acordo com o nível de tensão e a potência contratada e os descontos no gás natural variam de acordo com o escalão de
consumo. Campanha válida até 30/09/2017, para Clientes com atividade económica associada, para novos contratos de eletricidade em BTN e BTE
até 200 MWh/ano ou novos contratos de gás natural com consumos até 10.000 m3/ano, em Portugal Continental. Não acumulável com outras
promoções em vigor.

Combustível
• Desconto imediato em combustível;
• Basta apresentar o cartão no ato do pagamento;
• Sem custos de adesão e/ou emissão de cartões;
• Acesso a uma rede de mais de 700 postos em Portugal Continental, e nos
postos Galp em Espanha (desconto fixo 3 cts/litro).

Abastecimento

Desconto imediato

Igual ou superior a 30 litros e consumo no cartão
superior a 120 litros no mês anterior

7 cênt./litro

Igual ou superior a 30 litros

6 cênt./litro

Inferior a 30 litros

4 cênt./litro

Plano Poupança*

+1 cênt./Lt.
em combustível
Evologic

*Plano Poupança: os Clientes de eletricidade ou gás natural que aderirem ao plano poupança, beneficiam de um desconto adicional
de 1 cênt./litro no combustível Evologic.
O desconto incide sobre o preço afixado na bomba e é válido nos primeiros 60 litros de cada abastecimento; até 2 abastecimentos diários; até 120 litros
com desconto por dia; até 1500 litros com desconto por mês.
Não acumulável com descontos de outras campanhas nem com cartões Galp Frota Corporate ou Profissional.
O cartão Galp Frota Business não é um meio de pagamento. O pagamento deve ser efetuado através de qualquer outro meio disponível (dinheiro,
cartão de crédito ou débito) nos postos de abastecimento aderentes.

Os associados AHRESP ainda poupam mais! Descontos adicionais no combustível, na eletricidade, no gás
natural, em serviços técnicos e oferta da inspeção periódica obrigatória à instalação de gás natural! Se
ainda não é associado da AHRESP ligue 213 527 000 ou vá a www.ahresp.com e fique a conhecer tudo o
que pode ganhar ao pertencer à maior associação do setor HORECA.
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